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• Extintor à base de água pressurizada: 

- Capacidade: 10 litros; 

- Temperatura de operação: 0º a +45º C; 

- Pressão de trabalho: 1,03 Mpa; 

- Tempo de descarga: 61 a 67 segundos; 

- Fabricado conforme: NBR 11715. 

 

• Extintor à base de pó químico B,C: 

- Capacidade: 4,0 kg e 6,0 Kg; 

- Temperatura de operação: -10ºC a +50º C; 

- Pressão de trabalho: 1,03 Mpa; 

- Tempo de descarga: 14 a 20 segundos / 25 a 30 segundos, respectivamente; 

- Fabricado conforme: NBR 10721. 

 

• Extintor à base de gás carbônico: 

- Capacidade: 6,0 Kg; 

- Temperatura de operação: 0 ºC a + 45ºC; 

- Pressão de trabalho: 12,6 Mpa; 

- Tempo de descarga: 10 a 12 s e 15 a 19 s, respectivamente; 

- Fabricado conforme: NBR 11716. 

 

c) Saídas de Emergência 

As saídas de emergência foram dimensionadas segundo o que recomenda a NBR 9077, e suas 
dimensões mínimas, devem ser respeitadas objetivando a ordenada evacuação da edificação. 

Toda saída de emergência (corredores, balcões, terraços, mezaninos, galerias, patamares, 
escadas, rampas, e outros) deve ser protegida em ambos os lados por paredes ou guardas 
(guarda-corpos) contínuas. 

Para a execução das escadas devem ser observados as dimensões e detalhes apresentados em 
projeto. 

O piso das escadas deverá ser revestido com material resistente à propagação superficial de 
chama, isto é, com índice “A”, bem como, ser do tipo antiderrapante, conforme recomendações da 
NBR 9442. 

O corrimão deverá ser executado em ambos os lados da escada, contíguos e em conformidade 
com os detalhes e materiais indicados em projeto. 

As caixas das escadas não podem ser usadas como depósitos, mesmo por curto espaço de 
tempo. 

 

d) Instalação de Gás Combustível 

A tubulação será de aço carbono galvanizado sem costura, com conexão rosqueada, devendo ser 
executada e, com teste de estanqueidade, conforme as normas: NBR 13523 e NBR 13932. 
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Toda a canalização deverá ser suportada adequadamente, de modo a não ser movida 
acidentalmente da posição em que for instalada. A canalização não deve passar por pontos que 
as sujeite a tensões inerentes a estrutura da edificação. 

As canalizações não podem servir de apoio e devem ser dispostas de forma tal que as gotas de 
água de condensação de outras redes não possam afetá-las. 

As ligações da prumada e demais ligações, serão feitas com o emprego de roscas, flanges, soldas 
de fusão ou brasagem, com material de fusão acima de 540ºC. 

Somente devem ser empregados tubos sem rebarbas externas e sem defeitos de estruturas e de 
roscas. 

As roscas devem ser cônicas ou macho-cônica e fêmea paralela e a elas aplicado um vedante, tal 
como fita pentatetrafluor etileno, ou ainda vedantes compatíveis com o gás combustível, não 
sendo permitido o uso de fios de cânhamo. 

As canalizações, quando se apresentarem expostas, deverão ser pintadas em cor alumínio. 

As canalizações de gás devem ser perfeitamente estanques. 

Ter um caimento de 0,1% no sentido do ramal geral de alimentação. 

Ter um afastamento mínimo de 0,30 m das tubulações de outra natureza e dutos de cabo de 
eletricidade. 

Ter um afastamento das demais tubulações de gás igual a, no mínimo, um diâmetro da maior das 
tubulações contíguas. 

Ter um afastamento, no mínimo, de 2,0m de pára-raios e seus respectivos aterramentos. 

O sistema de instalação de gás combustível foi dimensionado visando uma autonomia no 
abastecimento de gás em relação às demais dependências locatárias, ou seja, o TRF contará com 
duas centrais de gás: uma visando o atendimento das copas do tribunal com bateria de 1 + 1 
cilindros P45, com capacidade total de 90 kg. E uma segunda central de gás que atenderá as 
salas de lanche, bem como, o fornecimento de combustível para o aquecimento de água, com 
bateria de 4 + 4 cilindros P45, com capacidade total de 360 kg. 

A central de gás não poderá ser construída com um afastamento menor do que 1,50m de fossas 
ou ralos de escoamento de água ou esgoto, de caixas de rede de luz, telefone, caixa ou ralo de 
gordura ou ventilação, da fossa e do sumi-douro. 

Os extintores da central de gás terão, abrigo de latão ou fibra de vidro, pintados em vermelho com 
a porta em vidro com espessura máxima de 3 mm em moldura fixa com dispositivo de abertura 
para manutenção e deverão ter afixados na  porta instruções orientando como utilizar o 
equipamento devendo haver também dispositivo que auxilie o arrombamento da porta, nas 
emergências e  instruções quanto aos estilhaço de vidro. 

 
- Medição 

 
As medições serão efetuada pelas unidades constantes das planilhas de orçamento, efetivamente 
fornecidos e instalados. 
 
-Pagamento 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição 

 

3.2.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS 
 

3.2.12.1 Instalações Elétricas 
 
a) Introdução 
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O presente projeto refere-se aos serviços de execução das instalações elétricas de baixa 
tensão da área dos Prédios do SESCINC a serem implantados no Sítio do Aeroporto de 
Joinville, em Lauro Carneiro de Loyola - SC. 
Inclui-se o fornecimento de equipamentos, infra-estrutura, serviços complementares e todo o 
material necessário as instalações e o seu perfeito funcionamento, bem como todo o 
comissionamento. 
 
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Instalações 
Elétricas, relacionadas neste documento. 
 
Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infra-estrutura de cabos 
elétricos, tubulações, caixas de passagens e distribuições, tomadas, painéis elétricos e 
equipamentos. Os serviços de instalação do cabeamento deverão ser executados por empresa 
especializada e com experiência comprovada, com anuência da fiscalização da obra. 
 
 
b) Descrição dos sistemas 
 
b.1 - Instalações elétricas 
 
b.1.1 - Instalações elétricas em baixa tensão 
 
b.1.1.1 - Fornecimento de energia em baixa tensão 
 
O fornecimento de energia será em tensão de 380/220V, através de ramificação do QGBT-02 
existente na subestação principal do aeroporto. 
 
A rede subterrânea será toda com cabos de cobre isolado para 0,6/1kV em EPR-90°C. 
 
Os cabos serão alojados em eletrodutos de PEAD a uma profundidade mínima de 70cm na 
forma de instalação com 3 cabos unipolares em trifólio em duto enterrado. Junto à subestação 
os cabos serão alojados em eletrodutos de PVC rígido. Para que seja possível o lançamento 
dos cabos foi projetada caixas de passagem em alvenaria com dimensões mínimas de 
60x60x80cm com tampa de ferro fundido afastadas no máximo a 30metros. 
 
A rede será composta por um circuito derivado do QGBT-02 existente por meio de cabos de 
#185mm2 constituída de 09 condutores fase, 03 condutores neutro e 01 condutor #240mm2 
terra com cabos de cobre isolados para 0,6/1kV em EPR-90°C. 
Os eletrodutos subterrâneos deverão ser identificados por uma fita plástica na cor amarela com 
letras pretas, com os seguintes dizeres: “PERIGO – ELETRICIDADE”, instalada a 20 cm acima 
dos dutos.  
 
Nas travessias de ruas os eletrodutos serão protegidos por meio de uma placa de concreto 
instalada acima dos mesmos. 
 
 
b.1.1.2 Subestação existente 
 
A subestação existente abriga o QGBT-02 onde a proponente deverá lançar os cabos e infra-
estrutura até o mesmo, bem como instalar e fornecer o disjuntor de ramificação do QDG-
SESCINC . 

 

b.1.1.3 Tensão e freqüência    
 
O sistema de baixa tensão será em tensão de 380/220Vca +/- de 7%, três fases, neutro e terra 
separados, sistema TN-S, ou seja, neutro ligado ao terra somente na bucha do transformador de 
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alimentação e QGBT, seguindo separado daí em diante.  
 
 
b.1.1.4 Distribuição de força   
 
A distribuição em baixa tensão será feita por meio de cabos isolados em 0,6/1kV-EPR 90ºC para 
força e alimentadores. 
 
Alimentadores de motores serão multipolares. 
 
Para alimentação de painéis os condutores serão unipolares. Todos serão de cobre isolados para 
0,6/1kV em EPR-90°C. 
 
Os condutores serão alojados em eletrocalhas e eletrodutos. A interligação entre eletroduto e 
motor deverá ser por meio de eletrodutos flexível tipo Sealtubo ou equivalente técnico. 
 
b.1.1.5 Distribuição de iluminação e tomadas  
 
b.1.1.5.1 Iluminação áreas administrativas 
 
Nas áreas administrativas as luminárias serão metálicas pintadas na cor branca com refletor em 
alumínio anodizado de alta pureza 99,8%, alojamento para reator, aletas de alumínio anodizado 
(quando utilizável). 
 
As luminárias poderão ser de embutir ou sobrepor dependendo do caso. O tipo de instalação está 
indicado em projeto. 
 
As lâmpadas a serem utilizadas serão de 32W fluorescentes com alto índice de reprodução de cor 
e rendimento. 
 
Os reatores deverão ser eletrônicos de alto fator de potencia maior igual a 92% e baixa distorção 
harmônica (THD) menor igual a 10%. 
As luminárias deverão ser conectadas ao circuito por meio cabo tripolar 3#2,5mm2 e possuir 
conector tripolar. 
A fixação das luminárias no forro deverá ser feita por meio de suportes adequados conforme 
solução do fabricante. 
 
 
b.1.1.5.2 Iluminação externa 
 
A iluminação do pátio será reforçada com o uso de projetores  de alumínio injetado, com 
alojamento para reator e ignitor, grau de proteção mínimo IP-65 e possuir refletor em alumínio 
anodizado e batelado. Para a iluminação geral de arruamento será utilizado postes de aço 
galvanizado a fogo e pintado do tipo curvo com altura de 7 metros e luminária fechada IP-65 com 
alojamento para reator. Para iluminação do campo de futebol society, será utilizado poste de 
concreto seção circular 10m/150dan com cruzeta 240cm, 3 refletores simétricos em alumínio 
fundido, IP-65, com alojamento para reator e alto rendimento, lâmpada vapor metálico de 400W e 
reator eletromagnético alto fator de potência, 220V/60Hz.  Para a iluminação será utilizado 
lâmpadas vapor de sódio de 250W. 
 
 
b.1.1.5.3 Iluminação garagem de caminhões 
 
Para a iluminação da garagem foram projetadas luminárias fechadas com lente de vidro 
temperado resistente a choques térmicos e mecânicos,os mesmos deverão por dobradiças e 
presilhas de aço inox. Soquetes reforçados de porcelana com sistema antivibratório, rosca em liga 
de latão niquelado, com contato central telescópico de cobre niquelado, mola estabilizadora em 
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aço inoxidável e antivibratória.  
 
Os fios utilizados para as ligações do soquete ao reator deverão ser de EPR 130°C e protegidos 
por espaguete de alta temperatura, seção transversal 2,5mm2. 
 
O corpo refletor de alto rendimento deverá ser em alumínio repuxado, polido quimicamente e 
anodizado. O corpo refletor deverá possuir filtro de carvão ativado. Não será aceita luminária sem 
este dispositivo. 
 
 A luminária deverá possuir caixa de alojamento superior de liga de alumínio fundido fechada para 
alojar os equipamentos como reator, ignitor e capacitor. A caixa de alojamento deverá ser um 
conjunto só da luminária e comportar os equipamentos da mesma marca da lâmpada. O 
fornecedor deverá comprovar que a caixa de alojamento possui sistema de dissipação de calor, 
pois a mesma será fechada. Não será aceito montagem com caixa separada. 
 
As vedações entre lente e corpo refletor e caixa de alojamento deverá ser feita com guarnição de 
borracha com tratamento antienvelhecimento. A lâmpada será de vapor metálico 250W com reator 
eletromagnético, alto fator de potência, 220V/60Hz. 
 
 
b.1.1.5.4 Tomadas 
 
A distribuição de tomadas será do tipo embutido ou aparente por meio de canaletas ou eletrodutos 
rígidos. Quando embutido serão alojados em caixas de PVC rígido nas dimensões 4x2” ou 4x4”.  
 
As tomadas e interruptores quando embutidos deverão possuir placa (espelho) de acabamento na 
cor branca com material em ABS. O modelo a ser instalado deverá ser do tipo modular. 
 
Para instalações aparentes com o uso de canaletas as mesmas deverão ser de alumínio 02 vias 
com dimensão de 73mm x 25mm, sendo que a separação interna terá 01 via com 45,8mm, e outra 
com 22,7mm. A via de maior tamanho deverá ser utilizada para os cabos de voz/dados e a via 
menor, para elétrica. As canaletas a serem utilizadas deverão possuir certificação contra 
interferência eletromagnética de acordo com a norma MIL-STD-461/462 de emissão irradiada e 
emissão conduzida. 
 
Os acessórios para tomadas elétricas deverão possuir alojamento para 02 tomadas quadradas. 
Todos os acessórios para canaletas de alumínio deverão ser do tipo porta equipamentos PLUS, 
da Dutotec ou equivalente técnico. 
 
Para instalações aparentes com eletrodutos rígidos as tomadas e interruptores deverão ser 
alojados em conduletes de alumínio. 
 
Foram projetadas tomadas de uso geral em material termoplástico contendo duas tomadas novo 
padrão brasileiro 1P+N+T-10A e 01 tomada 3P+N+T-32A com proteção individual, 
termomagnética. Essas tomadas serão utilizadas para uso geral de manutenção e alimentação de 
balanças. Estas tomadas deverão possuir grau de proteção mínimo IP-54 (conjunto montado). As 
mesmas possuirão proteção geral tripolar e diferencial 30mA junto ao quadro de distribuição no 
qual pertencem. 
 
 
b.1.1.6 Infraestrutura  
 

b.1.1.6.1 Dutos internos 
 
Toda a fiação será alojada em eletrocalhas ou perfilados de aço galvanizado a fogo chapa 14 ou 
em  eletrodutos em PVC rígido ou eletrodutos de  aço galvanizado a fogo do tipo pesado. 
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As eletrocalhas e perfilados deverão ser galvanizados a fogo, chapa 14, segundo a NBR-167 e 
PB-315 da ABNT em aço SAE-1010, conforme especificado em projeto.  
 
Os eletrodutos de PVC deverão seguir as normas brasileiras da ABNT, NBR-6150. 
 
Os eletrodutos de aço galvanizado a fogo serão do tipo pesado, conforme a norma brasileira NBR-
5598 com rosca paralela tipo BSP. 
 
Os materiais serão recebidos e inspecionados quanto às dimensões, roscas e acabamento. Todas 
as barras de eletrodutos serão limpas internamente, com a passagem de escovas de nylon 
cilíndricas, tracionadas por arames de aço, após o que serão vedadas com materiais de fácil 
remoção  até a sua utilização. 
 
Os eletrodutos com amassamentos, rachaduras ou qualquer outro defeito não serão aproveitados 
para nenhum tipo de montagem.  As rebarbas, carepas e qualquer outra forma sólida que possa 
prejudicar a isolação dos condutores serão removidas com limas adequadas, antes da utilização 
dos eletrodutos. 
 
No caso de corte, os eletrodutos serão presos em morsas apropriadas, com os mordentes 
protegidos por chapas de alumínio e serão serrados perpendicularmente ao eixo. As rebarbas 
oriundas dos cortes serão removidas com limas, no caso de eletrodutos metálicos e, raspadores 
ou lixas no caso de eletrodutos de PVC. 
 
A abertura de novas roscas será executada com tarraxa manual, ou, em máquina rosqueadeira, 
com cossinetes apropriados. Todas as roscas  executadas na obra terão a mesma qualidade das 
roscas originais.  As roscas executadas em tubulação  metálicas serão escovadas e receberão 
demão de tinta anticorrosiva, tipo zarcão, de fornecedor previamente aprovado pela fiscalização. 
Serão utilizadas somente curvas pré-fabricadas, sendo que não serão executadas curvaturas em 
eletrodutos na obra.  Em caso de necessidade decorrente de alteração de traçado, as mesmas 
serão executadas com equipamento hidráulico apropriado, utilizando-se a matriz para a bitola do 
tubo a ser curvado.   
 
Todas as curvas fabricadas serão submetidas à aprovação do fiscalizador antes da sua 
montagem na rede de dutos. 
 
Em todos os pontos necessários, serão instaladas uniões para facilitar a montagem e eventual 
desmontagem.   
 
Eletrodutos flexíveis serão sempre utilizados para a interligação de dutos rígidos e caixas a 
equipamentos tais como: motores, tomadas, interruptores, luminárias, etc. 
 
Todas as emendas de eletrodutos rígidos serão executadas por meio de luvas atarraxadas em 
ambas as extremidades a serem ligadas. As pontas dos tubos serão rosqueadas na luva até que 
se toquem dentro da mesma. Serão utilizados os mesmos materiais e nas mesmas dimensões 
dos tubos a serem emendados. 
 
A fixação dos eletrodutos aos painéis será executada nos furos dos flanges dos mesmos, e com a 
instalação de arruelas roscadas na parte externa e buchas de acabamento na parte interna dos 
quadros. 
 
Os eletrodutos, quando instalados isoladamente junto às lajes, serão fixados através de 
braçadeiras, presas por parafusos e buchas. 
 
Quando pendentes, os eletrodutos serão fixados através de suporte para tubo preso por tirante de 
vergalhão, suportado por um distanciador e fixado à laje por parafusos e buchas. Na montagem 
dos eletrodutos aparentes será considerada a seguinte seqüência: Antes da montagem dos 
eletrodutos aparentes, o seu percurso previsto em projeto será  verificado quanto a interferências;  
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No percurso definido serão marcadas e fixadas as braçadeiras para fixação dos eletrodutos,  ou 
chumbados nos suportes de apoio dos mesmos; 
 
A seguir serão instalados os eletrodutos, executadas as junções, rosqueando-se luvas, uniões, 
caixas de alumínio fundido e outros acessórios. 
 
Nas caixas de passagem os eletrodutos ficarão junto à face interna e as caixas ficarão faceando a 
linha de acabamento da parede.  A linha de acabamento de alvenaria bruta será acrescida da 
espessura indicada nos projetos e especificações da arquitetura. 
 
As aberturas para a instalação de eletrodutos e de caixas serão então fechadas com argamassa 
de cimento e areia apenas até o faceamento,  com a alvenaria em bruto. 
 
Em todos os trechos de eletrodutos, será instalado nos seus interiores um guia de arame 
galvanizado para facilitar o puxamento dos condutores elétricos. 
 
A exata localização dos dutos, das eletrocalhas e dos perfilados nos locais de instalação será 
definida quando de sua execução, de acordo com as dimensões finais da execução civil e 
observadas as interferências com outras instalações previstas para o local.   
 
Serão observadas as plantas de locação desses elementos, de acordo com seu projeto. 
 
No caso de cortes em dutos, eletrocalhas e perfilados, estes serão serrados e terão as rebarbas 
removidas com limas.  Nas regiões afetadas pelo corte e pelo acabamento será aplicada uma 
proteção de friozinco. 
 
Serão sempre utilizadas junções, reduções, derivações, curvas e deflexões com peças 
apropriadas, de maneira a garantir a qualidade, segurança e rigidez do conjunto montado. 
 
Todos os sistemas de eletrocalhas, dutos e perfilados serão convenientemente aterrados em 
malha de terra, que será interligada à malha geral de aterramento.  
 
Na câmara fria toda a instalação abaixo do forro será feita com material a prova de água e com 
aço inox.  
 
b.1.1.6.2 Dutos externos 
 
Os dutos externos serão sempre do tipo corrugado de PEAD, quando igual ou superiores ao 
diâmetro de 1 ½”, ou eletrodutos rígidos para bitolas inferiores, exceto quando especificados. 
Os dutos em sua face superior deverão ficar a 70cm do nível do solo. 
 
Nas travessias de ruas ou pátios com circulação de veículos, deverá ser previsto proteção 
mecânica por meio de chapas de concreto. 
Sobre as chapas de concreto ou a 20cm dos dutos, quando não houverem estas chapas, deverá 
ser colocada fita plástica amarela com dizeres ”Perigo Eletricidade”.  
 
Os dutos deverão ser alojados em “colchão” de areia, com inclinação para as caixas de inspeção 
a fim de evitar o depósito de água permanente. 
 
As valas abertas para dutos deverão ser novamente aterradas e compactadas até  que adquira as 
condições originais do terreno. 
 
Para facilitar a enfiação foi previsto caixas de passagem a cada 30 metros, no máximo, ou no 
caso de haver mudança de direção. Estas caixas deverão ser preenchidas com brita e areia. 
 
As caixas deverão ter resistência suficiente para o tipo de tráfego que houver no local, e tampa de 
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concreto ou ferro fundido, identificada com uso para que foi projetada, com dimensões e pesos 
compatíveis para manuseio sem equipamentos especiais. 
 
As tubulações subterrâneas deverão possuir coloração diferenciada para sua melhor interpretação 
em escavações futuras e deverão ter as seguintes cores: 
Elétrica – Preto 
Alarme – Vermelho 
Automação – Laranja 
Voz/Dados – Amarelo 
 
Caso o fabricante não possuir as tubulações com coloração a instaladora deverão pintar com tinta 
(Resistência suficiente para uso subterrâneo) na cor estabelecida acima a cada 5 metros uma 
faixa de 30cm. A instaladora deverá fornecer garantias quanto à pintura. 
 
b.1.1.7 Cablagem de baixa tensão  
 
Os circuitos alimentadores dos quadros e de distribuição serão de cobre isolado para 0,6/1kV - 
EPR-90ºC, alojados em eletrocalhas ou eletrodutos conforme projeto. 
Os circuitos de iluminação, também serão alojados em eletrocalhas, perfilados ou eletrodutos, 
conforme especificado em projeto e terão isolamento para 750V ou 0,6/1kV -PVC-70ºC ou 
conforme indicado em projeto. 
 
Todos os condutores elétricos deverão ter sua isolação livres de metais pesados (L.M.P.) 
atendendo aos requisitos da diretiva RoHS 2002/95/CE e cobertura livre de metais pesados 
atendendo aos requisitos da diretiva RoHS 2002/95/CE, os condutores com bitola a partir de 
10mm deverão ter a gravação seqüencial métrica na sua cobertura.  (Só serão aceitos condutores 
com certificação LMP). 
 
Os condutores serão sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente, conferindo-se as 
suas bitolas e características, conforme especificados no projeto, e armazenados de maneira a 
evitarem-se danos e curvaturas maiores que as recomendadas. 
 
As pontas dos cabos serão mantidas permanentemente seladas (tampões), de maneira a evitar-se 
a penetração de umidade em seu interior. 
 
Os serviços de enfiação somente serão iniciados após estarem concluídos os serviços de 
acabamento em pisos, paredes e tetos, inclusive impermeabilizações e acabamento em alvenaria. 
 
A execução dos serviços de puxamento e passagem dos condutores serão feitas com o auxílio de 
arames guias.  Não serão executados tracionamentos aos trancos em dobras com raios inferiores 
às padronizadas pela NBR-9511 da ABNT, valendo essa limitação para os condutores,  uma vez 
instalados. 
 
Quando da necessidade de lubrificantes, somente serão utilizados talco industrial ou parafina. As 
ferramentas como tirfor, talhas e guinchos, somente serão utilizados quando em conjunto com 
dinamômetros e demais acessórios de puxamento (camisas, olhais, guias horizontais e verticais).  
 
A opção por puxamento mecanizado levará em conta o esforço de tração a ser utilizado, de forma 
a não danificar a seção do cabo, e será feita de forma contínua, evitando-se esforços bruscos. 
 
Na instalação de longos trechos de cabos de grande diâmetro e peso serão utilizados roletes 
apropriados, colocados nas caixas de passagens ao longo das bandejas e canaletas, para facilitar 
o seu escorregamento. 
 
O puxamento dos cabos será feito pelo condutor sempre que possível, evitando-se ultrapassar a 
tensão de 4 kgf/mm². 
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Para a instalação de cabos de potência serão utilizados acessórios especiais para o puxamento 
dos cabos, entre os quais destacamos: 
Camisas de puxamento: Serão utilizadas as camisas de puxamento para cabos tencionados com 
até 500 kgf. 
 
Alças de puxamento: as alças de puxamento serão utilizadas sempre que for necessária uma 
força de puxamento maior do que 500 kgf. 
 
Destorcedor: serão instalados destorcedores entre o cabo de puxamento e a alça ou camisa de 
puxamento, de modo a evitar que o cabo sofra esforços de torção durante a enfiação, o que 
danificaria permanentemente o cabo. 
Boquilhas: nas bocas dos dutos onde forem efetuados os puxamentos serão instaladas boquilhas 
com a finalidade de proteger o cabo contra danos mecânicos na cobertura, devido  às quinas e  
rebarbas da entrada dos dutos. 
 
Além dos acessórios acima, serão utilizados, sempre que necessários, elos-guias horizontais e 
verticais, mandril de corrente, moitão, pá para dutos e outros. 
 
Todos os condutores que atravessam ou terminam nas caixas de passagem serão instalados com 
uma folga de, no mínimo, 20cm, que permita serem retiradas para fora da caixa. 
Todos os condutores serão identificados com anilhas nas caixas ou nas chegadas aos painéis e 
quadros elétricos, de acordo com o diagrama e projeto elétrico. 
 
A execução da instalação dos circuitos será feita observando-se rigorosamente os padrões de 
cores determinados pelo projeto. 
 
As conexões serão sempre executadas em caixas ou conduletes. 
 
A execução das emendas será sempre efetuada nos melhores critérios, de maneira a assegurar 
durabilidade, perfeita isolação e ótima condutividade elétrica e, no caso de derivações em fios 
(iluminações), os mesmos serão desencapados, raspados com lâminas e enrolados sob pressão 
de alicate por dez voltas. 
 
O isolamento será sempre refeito com fitas de auto-fusão, cobertas com fitas isolantes, 
restaurando a isolação nominal dos cabos de baixa tensão. 
Em todos os cabos de média tensão, os serviços de terminais, terminações e emendas 
obedecerão rigorosamente às instruções dos fabricantes do "kits", levando-se em conta as 
características gerais e específicas dos cabos, bem como a manutenção da limpeza ao longo da 
realização dos serviços. 
 
Após a instalação, todos os cabos serão inspecionados quanto à continuidade, identificação, 
aperto das conexões e aterramento das blindagens. 
 
Após a conclusão das instalações, todos os cabos de potência, emendas terminais e terminações 
serão devidamente ensaiados por um período de 15 minutos, antes de serem colocados em 
operação. 
 
Todos os motores antes de serem energizados serão submetidos à verificação do sistema de 
lubrificação, resistência de isolamento, alinhamento dos eixos, folga no acoplamento, rotação do 
rotor, etc.  Todos os cabos de alimentação e controle dos motores serão testados.  Antes de 
serem acoplados à carga, os motores serão verificados quanto ao sentido correto de rotação, 
ficando em funcionamento a vazio, para observação, durante 2 (duas) horas contínuas. 
 
Todas as verificações, ensaios e testes serão feitos na presença da fiscalização, e os resultados 
lançados em formulários apropriados, que serão entregues no encerramento da obra. 
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b.1.1.8 Energia Estabilizada: 
 
Foi dimensionado um sistema de energia estabilizada para alimentação das câmeras de 
segurança do SESCINC. Esta rede será alimentada por um no-break senoidal, de 1000VA com 
entrada automática 220/110Vac e saída 110Vca monofásico, 60Hz. 
 
O no-break deverá possuir autonomia mínima de 15 minutos com carga de 100% e 30 minutos 
com carga de 70%. 
 
O no-break deverá ser do tipo rack com bateria selada sem manutenção no interior do 
equipamento, com interface frontal do estado de bateria, ligado e desligado por meio de led na 
parte frontal do painel, IP-20, ventilação por meio de cooler e indicação sonora de falta de energia. 
 
O no-break deverá possuir saída paralela para conexão de módulos de baterias auxiliares para 
acréscimo de autonomia. 
 
 
b.1.1.9 Aterramento elétrico 
 
O aterramento será único para todo o SESCINC circundando todos os prédios pelo perímetro 
externo, interligados entre si e com a malha dos prédios existentes, formando uma única malha no 
conjunto. 
 
Todos os equipamentos elétricos não condutores, eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, cabos 
armados, postes e quadros de distribuição deverão ser solidamente aterrados. 
 
Quando for utilizada a estrutura metálica da cobertura e houver juntas de descontinuidade deverá 
ser prevista interligação elétrica nas mesmas. 
 
Todos os circuitos deverão ter cabo terra contínuos para aterramento na cor verde-amarelo. 
Todos os condutores de terra devem terminar em um ponto comum. 
 
O sistema de aterramento será do tipo TN-S, ou seja, os cabos de proteção e neutro apenas 
estarão ligados na bucha do transformador de alimentação e QGBT-02. Não será aceito qualquer 
tipo de conexão entre terra e neutro em outro ponto que não seja no transformador e QGBT-02. 
 
c) Especificação técnica de materiais 
 
c.1 - Caixas de passagem  
 
c.1.1 - Dimensões 
 
30x30x40cm 
60x60x80cm 
100x100x80cm 
 
c.1.2 - Material 
 
Cimento 
Concreto 
Aço Carbono 
 
 
c.1.3 - Características 
 
As caixas de passagem em alvenaria deverão seguir os critérios construtivos dispostos na 
especificação técnica civil. 
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c.1.4 - Condições Gerais 
 
Todas as caixas de passagem utilizadas para elétrica, de uso externo deverão possuir os 
seguintes acessórios: 
 
Dreno com brita e areia; 
 
Quando as tampas forem de concreto as mesmas e a caixa deverão possuir cantoneiras de aço 
galvanizado a fogo por imersão  e escrita em baixo relevo a disciplina com as pinturas; 
Quando em calçadas que possuam algum tipo de piso a tampa deverá seguir os padrões de 
acabamento do mesmo ou ser de aço fundido conforme solicitado em projeto; 
 
As caixas deverão ser construídas de forma que suportem o transito local de sua instalação; 
 
A instaladora deverá emitir ART da construção das caixas; 
 
c.2 – Luminárias Áreas Administrativas 
 
c.2.1 - Características 
 

ￚ Material: 
O corpo das luminárias deverá ser construído em chapa de aço tratada com pintura eletrostática a 
pó na cor branca. O refletor será de alumínio anodizado brilhante de alta pureza (99,8%) o 
fabricante deverá fornecer certificado do fornecedor. As luminárias possuirão aletas em sua 
maioria, sendo que as mesmas deverão ser parabólicas em alumínio de alto brilho. Deverão 
possuir alojamento para o(s) reator(es). 
A luminária deverá ter arquitetura de tal forma que as lâmpadas e reator(es) sejam trocados sem a 
utilização de ferramentas especificas (será aceito apenas a utilização de uma chave de fenda). 
  
 

ￚ Montagem 
A forma de montagem no caso de luminárias embutidas deverá ser confirmada no momento da 
instalação do tipo de forro. As conexões com a rede elétrica deverão ser executadas com tomadas 
e plugues 2P+T-10A e terão marcadores próximos às conexões com o numero do circuito em que 
estão ligados. Estes marcadores poderão ser do tipo Duplix da Pial Legrand e deverão possuir 
todos os caracteres do circuito, como o ponto, ex:(3.3).   
 

ￚ Controle de Ofuscamento ( p/ luminárias com aletas): 
O controle de ofuscamento deverá ter qualidade muito elevada, ou seja, Classe A para 1000lux. 
Para certificação da qualidade do controle de ofuscamento o fabricante deverá apresentar 
certificação para o devido controle e fornecer diagrama de curvas de luminância e diagrama de 
intensidades luminosas, certificados. O CLIENTE poderá exigir inspeção das luminárias 
fornecidas. O controle poderá ser analisado através do diagrama composto por curvas de 
luminância dos planos transversal e longitudinal da luminária, e curvas de limitação de 
ofuscamento para ângulos de visualização críticos (entre 45 e 85 graus), conforme CIE. Os 
diagramas deverão ser fornecidos com a utilização das lâmpadas e reatores escolhidos pelo 
fornecedor do CLIENTE que neste caso será Philips ou Osram. 
 

ￚ Reatores: 
Serão eletrônicos de alto fator de potencia maior ou igual a 92% baixo THD menor que 10%, 
serão alimentados em 220Vca não sendo necessária a utilização de reatores bi-volt. A escolha do 
tipo de reator será em relação ao tipo de lâmpada utilizada, não será aceito reatores genéricos, ou 
seja, o conjunto(reator e lâmpada) deverá possuir o menor consumo, menor aquecimento do 
ambiente, ausência de ruído, ausência de efeito estroboscópico e da cintilação, menor peso e 
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volume, maior vida útil, garantindo assim uma melhor eficiência do conjunto (reator, lâmpada, 
luminária). 
Os reatores também deverão estar de acordo com o FCC(Federal Communications Commissions 
of USA) classe A que trata de Interferências Eletromagnéticas. 
Caso seja utilizado reator único para duas lâmpadas o mesmo deverá continuar funcionando no 
caso de queima de uma das lâmpadas. 
 

ￚ Lâmpadas: 
Serão do tipo alto fluxo luminoso vida útil maior que 10.000 horas, temperatura de cor de 4000K, 
índice de reprodução de cor maior que 88%, eficiência energética maior que 100lm/W e que 
apresentem baixa depreciação do fluxo luminoso, no final de sua vida útil menor igual a 5%.   
Foram utilizadas as seguintes lâmpadas: 

• Fluorescente tubular T8 32W 
• Fluorescente tubular T5 54W 
• Fluorescente compacta 11 e 18W 
• Fluorescente compacta integrada 26W 

 
Lampadas Fluorescentes Compactas Integradas 
Lâmpada com pó fluorescente trifósforo tipo alto fluxo luminoso maior que 1200lm com vida útil 
maior que 10000 horas, temperatura de cor de 4000K, índice de reprodução de cor entre 80-89, 
eficiência energética maior que 60lm/W e que apresentem baixa depreciação do fluxo luminoso no 
final de sua vida útil menor igual a 5%. Reator incorporado 220Vca, 60Hz. 
 
c.3 – Poste de Iluminação Externa 
 
c.3.1 - Material 

 
• Aço carbono  

 
 
c.3.2 - Características 
 
Poste de aço cônico continuo desmontável, curvo simples, 7 (sete) metros de altura livre, com 
base de fixação. 
Fabricado em aço carbono com solda longitudinal, sem solda transversal no corpo. 
 
c.3.3 - Dimensões: 
 
Coluna: 5.000mm de comprimento; 
Diâmetro de Topo: 95mm; 
Diâmetro de Base: 150mm; 
Conicidade: Constante; 
Fixação: Flange com 240x240mm com 4(quatro) furos distantes entre si em 170mm, deverá 
acompanhar o poste um conjunto de 4(quatro) chumbadores de diâmetro de 7/8”x500mm com 
porca e arruela lisa e de pressão estes acessórios deverão ser de aço galvanizado a fogo; 
Inspeção: Deverá possuir uma janela de inspeção de 80x250mm com tampa e parafuso hallen, a 
600mm da base. No interior da janela de inspeção deverá ser alojado caixa de PVC IP-55 com 
disjuntor termomagnético para cada circuito afim de  permitir o seccionamento dos circuitos do 
poste; 
Curva: Deverá ser cônica continua, tendo diâmetro na ponta de 60mm e na base de 95mm, 
conicidade constante, a projeção terá 2.500mm com raio de curvatura de 2.550mm, esta deverá 
unir-se à coluna através de dois parafusos.  
 
c.3.4 - Pintura e Galvanização: 
 
Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo por imersão interna e externamente camada 

S
E

D
E

E
X

T
20

20
00

03
0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES e JOSE AUGUSTO VASCONCELOS
SOUZA em 27/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4252755-8727 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



JVL / ECB / 900.ET- 002 R0 Visto: Folha 171 de 256 

 

I NF R AERO EG SP  

mínima de 60um, e pintado na cor Munsell 6,0 (cinza-claro) camada mínima de 100um, conforme 
procedimento. 
O processo de Galvanização deverá possuir as seguintes etapas: 

• Desengraxamento: remoção de graxas, óleos, etc. 
• Água: remoção do desengraxante 
• Decapagem: retirada da camada de oxidação, casca, carepa, etc, por processo                  

químico (acido sulfúrico / clorídrico) 
• Água: remoção de sais do metal formado durante a decapagem e resíduos de acido; 
• Fluxo: solução de cloreto de amônia e cloreto de zinco para se obter uniformidade,                  

acelerando a reação Fe-Zn; 
• Zinco: banho de zinco fundido com 99,99% de pureza, aquecido a 450ºC; 
• Neutralização: proteção de revestimento de zinco, apassivação da camada 

 
c.3.5 - Procedimento de Pintura: 
 
Após a galvanização a fogo por imersão o poste deverá ser desengraxado através de banho em 
solução com água quente e desengraxante DX 54 da Forte Química. 
Após secagem, será aplicada uma demão de tinta de fundo SUMADUR SP 530 duplo componente 
da Sherwin Williams. 
Após a catalisação da tinta deverá ser feito o teste de aderência. Concluída a qualidade da 
aderência o local que foi feito o teste deverá receber novamente uma demão de tinta de fundo. 
Concluída o processo da pintura de fundo e comprovada a qualidade da aderência, aplicar duas 
demãos de laca nitrocelulose na cor Munsell 6,0 (cinza-claro). Após a secagem da tinta, deverá 
ser feito o teste de camada de pintura no mínimo em 20 pontos do poste para verificação da 
qualidade da mesma. 
 
c.3.6 - Base de Fixação: 
 
A base deverá ser totalmente de concreto usinado (ver projeto estrutural) nas dimensões mínimas 
contidas neste memorial. O chumbamento dos parafusos de fixação deverá ser realizado por 
processo químico HILTE.A instaladora deverá consultar o fabricante de postes para verificar as 
condições de uso dos postes em relação as condições climáticas do local como por exemplo o 
vento. Para isso a instaladora deverá prever uma base maior se necessário. 
 
c.3.7 - Considerações Gerais: 
 
O poste deverá suportar uma carga horizontal ocasionada pela ação do vento de 130km/h. 
 
 
c.3.8 - Norma Aplicável: 
 

• EB – 344 da ABNT Processo de Pintura 
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• Desenho Orientativo 

 
 
c.4 - Quadros de Distribuição: 
 
c.4.1 - Generalidades 
 
Os quadros de iluminação e força terão alimentadores em cabos classe 0,6/1kV em EPR 90ºC ou 
PVC-70ºC. Os quadros elétricos serão instalados e apoiados sobre base de alvenaria de 15cm na 
maneira de sobrepor ou na maneira de embutir, conforme especificado em projeto.  
 
As posições efetivas dos quadros serão definidas com base no projeto, com aprovação da 
fiscalização, baseadas nas reais dimensões dos equipamentos adquiridos e de acordo com as 
dimensões finais dos recintos, de acordo com a execução.  
 
Antes da instalação todos os painéis serão verificados quanto a avarias de transportes e se estão 
de acordo com as especificações requeridas pelo projeto. Serão conferidos os seus diagramas 
elétricos, a quantidade, qualidade e especificações dos seus componentes, tais como armários, 
portas, trincos, vedação barramentos, disjuntores, contatores, sinalizadores, fixação e conexões 
elétricas e mecânicas.  
 
Na porta interna de todos os painéis serão instalados os respectivos diagramas elétricos, em 
português, de maneira a orientar a operação e manutenção dos mesmos. No modo apoiado, a 
base para instalação do painel será em alvenaria, nas dimensões e alturas especificadas no 
projeto, para cada caso.  
 
As bases serão construídas, locando-se inicialmente a sua posição e dimensões, de acordo com 
as características dimensionais finais dos painéis fabricados e verificadas todas as possíveis 
interferências no local com os demais projetos.  
 
Será executada a base em alvenaria, preparando-se apoios e chumbadores perfeitamente 
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alinhados e nivelados.  
 
A alvenaria receberá acabamento fino, eliminando-se arestas vivas ou pontos que possam causar 
danos aos cabos quando da sua movimentação para instalação nos leitos. No modo de sobrepor 
a locação dos quadros e a furação da alvenaria, para fixação dos mesmos será precedida de 
demarcações, observando-se o perfeito alinhamento e nivelamento. 
 
Entre os quadros e as estruturas ou paredes serão instaladas arruelas plásticas, evitando que as 
chapas de aço do fundo dos quadros fiquem encostadas, com forma de evitar acúmulo de 
umidade e formação de ferrugem e fungos.  
 
A seguir serão instalados as buchas ou suportes para fixação dos quadros. Os quadros serão 
fixados por meio de parafusos e, em seguida, instalados os eletrodutos por meio de arruelas e 
buchas de acabamento.  
 
Com todo o conjunto alinhado e nivelado, será dado o aperto final.  
No modo de sobrepor em estruturas, a fixação será com parafusos, porcas e arruelas e, em 
paredes, com buchas plásticas e parafusos AA. No modo de embutir, o local da abertura da janela 
para instalação será marcado, cuidando-se para que seja mantido o nivelamento e alinhamento. A 
janela será aberta na profundidade e dimensões apenas necessárias à instalação da caixa. O 
quadro será então instalado e nivelado.  
 
Os eletrodutos serão fixados com as buchas e arruelas.  
 
Finalmente será feito o fechamento da janela ao redor do quadro com uso de argamassa de 
cimento e areia.  
 
Os quadros serão instalados antes do acabamento final das paredes, de modo a se evitar quebras 
e rasgos em paredes com acabamento final de arquitetura.  
Após as instalações, todos os quadros serão mantidos devidamente protegidos até o término da 
obra, evitando o acúmulo de sujeiras e argamassas.  
 
Todos os disjuntores e chaves serão testados e identificados em português e inglês e o quadro 
será interligado ao sistema através de conectores apropriados.  
Todos os quadros deverão possuir chave nas portas. 
 
Os quadros de distribuição de luz e força deverão ter sobreporta e porta para fixar o comando dos 
contatores e sinalizadores na parte externa, perfeitamente identificados em português. 
 
c.4.2 - Características construtivas 
 
Os quadros deverão ser fornecidos de forma completa com todos os acessórios de acoplamento e 
fixação em parede ou auto sustentados, com os diagramas trifilares, identificação dos quadros, 
especificação dos equipamentos, dimensões, TC’s, para apreciação do CLIENTE, antes da 
execução dos mesmos. 
 
A forma de montagem dos quadros de Iluminação e força deverá ser do tipo 1 e para a montagem 
do QDG deverá ser utilizado a forma 3b. 
 
c.4.3 - Normas aplicáveis 
 
Os quadros deverão seguir a norma brasileira da ABNT, NBR – 60439, Parte 1  e, nos casos 
omissos, a IEC, bem como as especificações de projeto. 

 
c.4.4 - Do armário 
 
Deverá ser fabricada em chapa de aço, bitola 12 (caixa e porta), com pintura externa e interna em 
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epóxi na cor RAL7032. As chapas deverão ser tratadas (desengraxamento, decapagem, 
fosforização e neutralização).  Os fechos, de manopla T com chave TASCO, dependendo do 
tamanho das portas, deverão ser vedados com tiras de borracha, para impedir a penetração de 
micro-pó – proteção IP-54, providos de iluminação. 
Quando para uso externo deverão ter pintura e grau de proteção adequada, como também 
ventilação, iluminação e desumidificador. 
O fornecedor poderá ter variações de espessura de chapa e cor, porem deverá atender a NBR-
60439. 
 
c.4.5 - Solda 
 
Onde for necessário, deverá ser utilizada solda elétrica. 
 

• Do Desengraxamento 
Alcalina em tanque -  estado em ebulição. 
 

• Da Decapagem 
Em tanque com temperatura de 40 graus a 70 graus centígrados, com produto ferroclene  1110 ou 
com ácido desincrustante a base de HCL. 
 

• Do Enxaguamento 
Em tanque de água corrente, em temperatura ambiente. 
 

• Do Enxaguamento com Refinador 
Em tanque com temperatura ambiente, com produto químico Bonder SAL VI. 
 

• Da Fosfatização 
Em tanque com temperatura  de 25 graus a 40 graus centígrados, com produto químico  Bonder 
205. 
 

• Da Passivação 
Em tanque com temperatura em torno de 80 graus centígrados, com produto químico Bonder 60. 
 

• Da Secagem 
Em estufa com circulação de ar, com temperatura a 110 a 160 graus centígrados. 

 
 

c.4.6 - Do processo de pintura 
 
O processo de pintura deverá ser executado em forma de tinta a pó, aplicado pelo sistema de 
pistola eletrostática, usando-se tinta à base de epóxi.  Após essa aplicação, levar à estufa com 
temperatura a 200 graus centígrados, permanecendo por um período de 10 minutos, para efetuar-
se o processo de cura por completo da tinta aplicada. 
O acabamento das partes internas e externas deverá ser com tinta à base de epóxi. Outros tipos 
de fabricantes poderão ser aceitos, desde que aprovados previamente pelo CLIENTE. 

 
c.4.7 - Da fiação 

  
Todas as fiações para comando e acessórios no interior no quadro deverão ser de cabos flexíveis, 
isolados para 750V, tipo não propagador de chamas, formação mínima de sete fios. Para os 
circuitos de corrente serão utilizados cabos de bitola mínima 4 mm².  Para os demais circuitos, 
deverão ser utilizados cabos de bitola mínima 2,5 mm². 
Toda a fiação interna será protegida por canaletas da Dutoplast. 

 
c.4.8 - Do acesso dos cabos 
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O acesso dos cabos externos ao painel deverá ser feito pela parte superior e inferior, conforme 
projeto e ter espaço de folga de 50% além dos cabos e equipamentos projetados. 

 
c.4.9 - Do barramento de aterramento 
 
A barra de aterramento será de cobre eletrolítico, com dimensões adequadas, sendo ligada às 
peças estruturais e partes metálicas não energizadas de todos os equipamentos, e será comum 
para os dois sistemas.  O barramento será provido de conectores, com furação padronizada 
NEMA, para interligar as barras dos painéis adjacentes e malha de terra da Subestação. As portas 
também serão devidamente aterradas por meio de cordoalha flexível. 
 
c.4.10 - Da identificação 

 
O painel e todos os dispositivos frontais deverão possuir etiquetas de identificação gravadas em 
plásticos de cor preta com letras de 6mm na cor branca, fixadas com parafusos. 
Também deverá haver um porta-documentos contendo uma cópia do desenho e lista de cabos na 
parte interna da porta. 

 

c.4.11 - Dos bornes 
 
Os bornes a serem utilizados serão de 1000 V, conexão com terminais tipo pino. 
 
c.4.11.1 - Bornes terminais 
 
As fiações destinadas às conexões de comando externas aos quadros deverão ser levadas a 
bornes terminais (Exceto cabos de entrada de energia).  
Os bornes deverão ser de um único tipo para todo o fornecimento.  Os bornes deverão ser 
dimensionados para receber até duas bitolas acima do projetado nos esquemas unifilares. Os 
bornes deverão ser instalados em trilho e possuir local para identificação, os mesmos também 
deverão ser de cores diferenciadas para cada disciplina e função. 

 
c.4.12 - Inspeção e testes 

 
O CLIENTE deverá ser avisada com dez dias de antecedência, quanto à data em  que o material 
estará à disposição para inspeção.  
Os instrumentos, equipamentos e mão-de-obra necessários para efetuar os testes deverão ser 
providenciados pela empresa fornecedora. Cada quadro e seus respectivos equipamentos 
deverão ser submetidos na fábrica aos testes e inspeção a seguir relacionados: 
Exame  visual  para  verificação  do  esmero  de  fabricação,  qualidade  das  chapas  metálicas,  
revestimento contra corrosão, pintura,  colocação  e  fixação  dos componentes. 
Verificação  das dimensões. 

• Testes de Operação mecânica.  
• Testes de tensão mecânica aplicada à freqüência industrial, conforme normas da  ABNT. 
• Tensão aplicada de 1,5kV rms durante um minuto nos contatos NA de cada aparelho. 
• Tensão aplicada de 2,2 kV rms durante um minuto entre terminal e terra, entre terminal e 

caixa. 
• Testes de isolamento entre terminais e terra, não inferiores a 100 mega Ohms. 
• Testes de operação elétrica e da fiação de controle para verificar a sua continuidade. 
• Testes de verificação do aterramento. 
• Testes de funcionamento. 

 
c.4.13 - Marca dos equipamentos 

 
Os equipamentos a serem utilizados poderão ser qualquer fabricante desde que atendam as 
normas vigentes brasileiras para cada caso. O fornecedor também deverá atender ao requisito 
mínimo que todos os dispositivos elétricos deverão ser da mesma marca, ou seja, se o painel for 
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montado com um certo fabricante (ex: Schneider) todos os demais painéis e dispositivos deverão 
ser do mesmo fabricante. 
Exemplo: Utiliza-se disjuntor ABB, todos os demais dispositivos como contatoras, medidores de 
energia, chaves rotativas, sinalizadores, rele térmico, dispositivo residual e de surto, etc deverão 
ser da ABB. 
 
c.4.14 - Barramentos 
 
Os barramentos serão em cobre eletrolítico de alta condutividade em barras de secção retangular, 
com capacidade mínima, conforme indicado no projeto, com fixação por suportes em ferrolite 
suficientes para assegurar resistência para os esforços eletrodinâmicos da corrente de curto-
circuito. 
 
c.4.15 – Equipamentos dos Quadros de Distribuição 
 
c.4.15.1 – Disjuntores 

 
Os disjuntores serão do tipo caixa moldada, tensão nominal de 600 V na entrada dos painéis e do 
tipo mini para as distribuições com capacidade de interrupção nominal conforme o projeto. 
 
c.4.15.2 – Contatores 

 
Os contatores serão tripolares, tensão nominal 600V, com capacidade de acordo com o projeto. 
 
c.4.15.3 – Acionadores e sinalizadores 
 
Acionadores e sinalizadores para montagem em painel, diâmetro 22 mm, com fonte luminosa em 
multi-LED.  
Todo painel será provido de identificador visual na porta, indicando painel ligado por meio de 
sinalizadores na cor vermelha em cada fase. 

 

c.4.15.4 – Transformador de corrente 

 
Todos os painéis que possuírem multimedidor  deverão ter transformador de corrente que será do 
tipo para medição, secundário 5A, primário, conforme o projeto, classe de exatidão  0,5C quando 
indicado em projeto, fator de térmico 1,2. 
 
c.4.15.5 – Especificação Disjuntores 
 
Os disjuntores de entrada dos quadros de força e luz serão do tipo caixa moldada, tensão nominal 
de 600 V, capacidade de interrupção nominal conforme o projeto.  
 
 
c.4.15.5.1 – Normas aplicáveis 

 
A fabricação e o ensaio dos disjuntores deverão seguir as seguintes normas: 
 

• NBR IEC 60898 
 
A norma NBR IEC 60898 fixa as condições exigíveis a disjuntores com interrupção no ar de 
corrente alternada 60Hz, tendo uma tensão nominal até 440V (entre fases), uma corrente nominal 
até 125A e uma capacidade de curto-circuito nominal de até 25kA. Os disjuntores são projetados 
para uso por pessoas não qualificadas e para não sofrerem manutenção. 
 

• NBR IEC 60947-2 
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Norma NBR IEC 60 947-2 estabelece que as instalações serão manuseadas por pessoas 
especializadas e engloba todos os tipos de disjuntores em BT. 
 
A fabricação e o ensaio dos Interruptores Diferenciais deverão seguir as seguintes Normas: 
 

• IEC 1008 e IEC 1009. 
 
Obs: Recomenda-se a utilização na Norma de instalações elétricas de Baixa Tensão 
 
 
c.4.15.6 – Especificação mini Disjuntores 
 
c.4.15.6.1 – Características construtivas 
 
Mini Disjuntor com proteção termomagnética independentes; interrupção do circuito independente 
da alavanca de acionamento; construção interna das partes integrantes totalmente metálicas (para 
garantir uma vida útil maior e evitar deformações internas); contatos banhados a prata; fixação em 
trilho DIN. 
 
 
c.4.15.6.2 – Características elétricas 
 
Classe de Isolação: 440 Vca 
Tensão nominal de operação: conforme diagrama unifilar 
Tensão máxima de operação: 440 Vca 
Freqüência nominal: 50/60 Hz 
Número de pólos: conforme diagrama unifilar 
Capacidade de interrupção simétrica (Icu): conforme diagrama unifilar 
Capacidade de interrupção em serviço (Ics): conforme modelo especificado no unifilar 
Corrente nominal de operação (In): conforme diagrama unifilar 
Faixa de disparo da proteção magnética (Im): conforme modelo especificado no unifilar 
Durabilidade elétrica / mecânica mínima: 10.000 / 20.000 manobras 
Ciclo de ensaio: conforme normas acima 
Curva de atuação: C (de acordo com as normas acima) 
 
c.4.15.7 – Especificação Disjuntores motor até 100A 
 
c.4.15.7.1 – Características construtivas 
 
Disjuntor para proteção de motor com proteção termomagnética; com proteção térmica própria 
para proteção de motor e, proteção magnética fixa em 12xIn; interrupção do circuito independente 
da alavanca de acionamento; contatos banhados a prata; fixação em trilho DIN; acessórios 
conforme simbologia em unifilar. 
 
c.4.15.7.2 – Características elétricas 
 
Classe de Isolação: 500 Vca 
Tensão nominal de operação: conforme diagrama unifilar 
Tensão máxima de operação: 500 Vca 
Freqüência nominal: 50/60 Hz 
Número de pólos: 3 pólos 
Capacidade de interrupção simétrica (Icu): conforme diagrama unifilar 
Capacidade de interrupção em serviço (Ics): conforme modelo especificado no unifilar 
Corrente nominal de operação (In): conforme diagrama unifilar 
Ciclo de ensaio: conforme normas acima 
c.4.15.8 – Especificação interruptores diferenciais 
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c.4.15.8.1 – Características construtivas 
 
Interruptor Diferencial com proteção residual; interrupção do circuito independente da alavanca de 
acionamento; construção interna das partes integrantes totalmente metálica (para garantir uma 
vida útil maior e evitar deformações internas); contatos banhados a prata; fixação em trilho DIN. 
 
c.4.15.8.2 – Características elétricas 
 
Classe de Isolação: 440 Vca 
Tensão nominal de operação: conforme diagrama unifilar 
Tensão máxima de operação: 440 Vca 
Freqüência nominal: 50/60 Hz 
Número de pólos: conforme diagrama unifilar 
Corrente nominal de operação (In): conforme diagrama unifilar 
Corrente residual de proteção (Ir): conforme diagrama unifilar 
Tempo de atuação: 15 a 30ms 
Durabilidade elétrica / mecânica mínima: 5.000 manobras 
Ciclo de ensaio: conforme normas acima 

 
c.4.15.9 – Especificação disjuntores caixa moldada 
 
c.4.15.9.1 – Características construtivas 
 
Disjuntores em caixa moldada de acordo com a NBR IEC 60 947-2; com 03 posições distintas de 
ligado/desligado/falha para atender a norma de segurança; ajuste do relé térmico de 0,6 a 1xIn e 
magnético ajustável em 10xIn; material reciclável V0 de acordo com a UL94 (norma de 
flamabilidade). Permite o uso dos mesmos acessórios para disjuntores com caixas diferentes, a 
fim de aperfeiçoar o trabalho da manutenção, bem como reduzir os itens de estoque.  
Deverão possuir: dupla isolação para permitir a instalação de acessórios com segurança total e 
dupla interrupção elétrica para garantir uma maior vida elétrica. Os relés residuais deverão ser 
acoplados aos disjuntores, inclusive nos tripolares. (execução de fixação + comando + 
acessórios), conforme simbologia em unifilar. 
 
c.4.15.9.2 – Características elétricas 

 
Classe de Isolação: 800 Vca 
Tensão nominal de operação: conforme diagrama unifilar 
Tensão máxima de operação: 690 Vca 
Freqüência nominal: 50/60 Hz 
Número de pólos: conforme diagrama unifilar 
Capacidade de interrupção simétrica (Icu) : conforme diagrama unifilar 
Capacidade de interrupção em serviço (Ics): conf. modelo especificado no unifilar 
Corrente nominal de operação (In): conforme diagrama unifilar 
Faixa de disparo da proteção magnética (Im): conf. modelo especificado no unifilar 
Durabilidade elétrica mínima / mecânica mínima: 25.000 / 8.000 manobras 
Ciclo de ensaio: Conforme normas acima 

 
c.4.15.10 – Especificação contatores 
 
Os contatores serão tripolares, tensão nominal 600V, com capacidade de acordo com o projeto. 
 
c.4.15.10.1 – Normas aplicáveis 
 
A fabricação e o ensaio dos contatores deverão seguir a seguinte Norma: 
 

• IEC 60 947-4 
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Para manuseio da instalação por pessoas especializadas  
 
 
c.4.15.10.2 – Características construtivas 
 
Contator para uso interno; caixa de construção que atende a Norma Ambiental ISO 14000 (não 
agride o ambiente, através da liberação de gases tóxicos como bromo ou fósforo, ou gases 
agressivos ao corpo humano como cádmio) 
Visando uma diminuição das peças de reposição, deverá possuir a maioria dos acessórios 
intercambiáveis entre toda a linha, para contatores até 110A;  deverá  possibilitar a instalação por 
tilho DIN ou parafuso.  
 
c.4.15.10.3 – Características Elétricas 
 
Classe de Isolação: 690 Vca 
Tensão nominal de operação: conforme diagrama unifilar 
Tensão máxima de operação: 690 Vca 
Freqüência nominal: 50/60 Hz 
Número de pólos: conforme diagrama unifilar 
Corrente nominal de operação (In): conforme diagrama unifilar 
Tensão de comando: conf. modelo especificado no unifilar 
 
c.4.15.11 – Especificação protetores de surto 
 
Esquema de Aterramento TN-S 
 
c.4.15.11.1 – Painéis de entrada (QDG) 
 
Tipo I : Utilizado sempre nas situações em que existe um para-raio na edificação, caracterizando 
uma descarga direta. 

• Curva: 10/350µs 
• Iimp = 12,5kA para uma descarga de até 100kA 
• Uc ≥ 1,1 x Uo 

Sendo: 
• Uc = máxima tensão de operação contínua do protetor de surto 
• Uo = tensão entre fase e neutro 
• U = tensão entre fases 
• Up = nível de proteção 

Características: Multipolar (4P) 
• Possui reserva de segurança 
• Módulos Plug-in 
• Possui contatos de sinalização pós-atuação 
• Up = 1,2 kV 

 
Proteção: Disjuntores 4 pólos curva C 40 A ou Fusíveis de 25A 
 
c.4.15.11.2 – Painéis secundários (abaixo do QDG): 
 
Deverão ser utilizados após uma distância mínima de 10m. 
 
Tipo II: Caso a instalação não possua pára-raios a entrada poderá ser com dispositivos deste tipo, 
do contrário estarão nos quadros a jusante dos dispositivos tipo I. 

• Curva: 8/20µs 
• Imáx = 40 kA 
• Uc ≥ 1,1 x Uo 
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A) Modo Comum (entre fases e terra) e Modo Diferencial (entre fases e neutro): 
 
Características: Multipolar (4P) 

• Possui reserva de segurança 
• Módulos Plug-in 
• Up = 1,2 kV 

Proteção: Disjuntores 4 pólos curva C 25 A ou Fusíveis de 16A  
 
B) Modo Comum (entre fases e terra): Pode ser utilizado se as diferenças de distância entre os 
cabos de neutro e terra sejam iguais. 
 
Características: Monopolar (1P) 

• Up = 1,8 kV 
Proteção: Disjuntores 4 pólos curva C 25 A ou Fusíveis de 16A 
 
* Serão necessários 4 dispositivos para a proteção do quadro. 
 
Obs.: Caso  decida-se pela utilização de dispositivos monopolares para a proteção de modo 
comum e modo diferencial, serão necessários 7 dispositivos. 
 
c.4.15.11.3 – Painéis localizados em níveis abaixo dos do Tipo II: 
 
Para os painéis localizados em níveis abaixo dos do tipo II, poderemos adotar protetores de surto 
com Imáx = 15 kA, seguindo as mesmas características dos acima, ou seja: 
 
Tipo II: Caso a instalação não possua pára-raios a entrada poderá ser com dispositivos deste tipo, 
do contrário estarão nos quadros a jusante dos dispositivos tipo I. 

• Curva: 8/20µs 
• Imáx = 15 kA 
• Uc ≥ 1,1 x Uo 

 
A) Modo Comum (entre fases e terra) e Modo Diferencial (entre fases e neutro): 
 
Características: Multipolar (4P) 

• Possui reserva de segurança 
• Módulos Plug-in 
• Up = 1,2 kV 

    
Proteção: Disjuntores 4 pólos curva C 10 A ou Fusíveis de 16 A 
 
B) Modo Comum (entre fases e terra): Pode ser utilizado se as diferenças de distância entre os 
cabos de neutro e terra iguais. 
Características: Monopolar (1P) 

• Up = 1,8 kV 
    

 Proteção: Disjuntores 4 pólos curva C 10 A ou Fusíveis de 16 A 
* Serão necessários 4 dispositivos para a proteção do quadro. 
 
Obs.: Caso  decida-se pela utilização de dispositivos monopolares para a proteção de modo 
comum e modo diferencial, serão necessários 7 dispositivos. 
 
c.4.15.11.4 – Considerações finais: 
 

• Todo protetor de surto deverá ser protegido por um disjuntor ou fusível. Favor atentar ao 
nível de curto-circuito no ponto a ser instalado.  

• Para a proteção completa da instalação, todas as possíveis entradas devem ser 
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verificadas, como telefone e antenas. 
• Se a instalação possuir pára-raios, os quadros de entrada deverão ser equipados com 

dispositivo Tipo I. Caso contrário poderá utilizar dispositivo Tipo II já na entrada. 
• Os protetores de surto deverão ser instalados antes dos interruptores diferenciais DRs. 
• Para distâncias de até 30 metros, os equipamentos abaixo do protetor estarão protegidos. 

Para distâncias superiores a 30 metros será necessária a coordenação com outro 
dispositivo Tipo II. 

 
c.4.16 – Sistema  de proteção de equipamentos 

 
Todos os equipamentos serão protegidos contra curto-circuito, de acordo com as normas. 
Junto ao disjuntor de proteção geral deverá ser instalado sistema de proteção contra surto, 
conforme indicado em projeto. 
 
c.4.17 – Dos diagramas elétricos 

 
Devem ser entregues uma cópia em folha A4, para Supervisão da Manutenção Elétrica e em 
arquivo eletrônico nos formatos DWG (AutoCad 2004) e PLT. 
Os painéis deverão possuir nas portas do lado interno porta documentos com diagrama unifilar, 
trifilar e identificação. 
 
c.4.18 – Nível de curto circuito 
 
O nível de curto circuito dos painéis deverá ser no mínimo de 6kA ou conforme projeto. 
 
c.4.19 – Folga nos quadros 
 

Os quadros deverão ser dimensionados para receber todos os equipamentos, cabos de entrada e 
saída e ainda possuir espaço e folga de 40% para facilitar a manutenção e/ou alterações futuras. 
Este item será rigorosamente observado por ocasião de inspeção e caso não atenda esta 
determinação será rejeitado pelo CLIENTE. 
 
c.4.20 – Medição 
 

Os quadros de distribuição geral como QDG deverá possuir na parte frontal um multi-medidor 
digital trifásico, com porta de comunicação. 

Este medidor deverá ser do mesmo fabricante dos componentes do painel. 
 
c.4.21 – Desumidificação 
 

Para evitar que a umidade do ar danifique os equipamentos deverão ser instaladas resistências no 
interior do painel com capacidade adequada. Estas resistências deverão ser acionadas 
automaticamente através de sensores de umidade. 

 
c.4.22 – Ventilação 

 

Os painéis deverão ser providos de ventiladores / exaustores para evitar o super aquecimento dos 
componentes internos. Estes ventiladores deverão ser acionados de forma automática através de 
termostatos instalados no interior do painel. 
 
 
c.4.23 – Segurança pessoal 
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Todos os painéis deverão atender rigorosamente a NR-10 do Ministério do Trabalho do Brasil e 
NBR-60439. 
 
 
c.4.24 – Correção do Fator de POTÊNCIA  
 

A correção do fator de potência deverá ser feita por meio de banco automático de capacitores 
acoplado ao QDG, composto de armário com capacidade para abrigar os contatores, fusíveis, 
barramento, chave geral, relés de  comando, capacitores, resistência de descarga, etc. 

Todas as partes metálicas não condutoras deverão ser aterradas e os capacitores providos de 
meios de descargas a terra, tão logo seja desligada a fonte alimentadora. 

As duas últimas unidades de cada banco de capacitores deverão ser fixas, para correção do fator 
de potência em vazio dos transformadores. 

Os bancos de capacitores deverão ser providos de filtros de harmônicas. 

Os bancos deverão ser ventilados, possuir proteção individual via seccionadora tripolar com 
fusíveis. As saídas digitais deverão ser protegidas por fusíveis de vidro com no máximo de 2A, a 
fim de evitar a queima de alguma saída digital por ocasião de curto de bobina ou eventual 
manutenção não habilitada.  
 
c.5 – No-break 
 

O No-break a ser instalado deverá ser senoidal, potencial conforme projeto, entrada automática 
220/110Vac e saída 110Vac 60Hz. 

O no-break deverá possuir autonomia mínima de 15 minutos com carga de 100% e 30 minutos 
com carga de 70%. 

O no-break deverá ser do tipo rack para instalação em Rack de 19” conforme projeto com bateria 
selada sem manutenção no interior do equipamento, com interface frontal do estado de bateria, 
ligado e desligado por meio de led na parte frontal do painel, IP-20, ventilação por meio de cooler 
e indicação sonora de falta de energia. 

O equipamento também deverá possuir saída paralela para conexão de módulos de baterias 
auxiliares para acréscimo de autonomia. 
 
 
 
3.2.12.2  - Instalações de Telemática 
 
 
a) Introdução 
 
O presente projeto refere-se aos serviços de execução das instalações telefônicas e de lógica da 
área dos Prédios da SEÇÃO CONTRA INCÊNCIO (SESCINC) a serem implantados no Sítio do 
Aeroporto de Joinville, em Joinville - SC. 
Inclui-se o fornecimento de equipamentos, infra-estrutura, serviços complementares e todo o 
material necessário as instalações e o seu perfeito funcionamento. 
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Instalações Elétricas 
e Lógicas, relacionadas neste documento. 
Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infra-estrutura de cabos de 
comunicação, tubulação, caixas de passagem e distribuição, tomadas e painéis de conexão para 
um sistema categoria 6. Os serviços de instalação do cabeamento deverão ser executados por 
firma especializada e com experiência comprovada, com anuência da fiscalização da obra. 
 
b) Descrição dos sistemas  
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A composição adotada utiliza cabeamento UTP de 04 pares cada, categoria 6 de uso interno, para 
distribuição horizontal. Estes derivam de um painel de distribuição (patch panel), instalado dentro 
de um armário de telecomunicações (telecommunication closet), em cada uma dos locais, 
conforme projeto. Cada usuário terá a sua disposição duas tomadas RJ45. 
Todos os materiais de conectividade (tomadas RJ45, patch panel, patch cords) deverão ser de 
mesma categoria e de um mesmo fabricante, a fim de garantir a melhor certificação da instalação 
e confiabilidade do sistema. 
Para o cabeamento horizontal (até o usuário final), os cabos de 04 pares derivam do armário 
distribuidor (rack), até o ponto do usuário, através de tomadas fêmeas, de forma a atender os 
pontos solicitados. Em cada ponto está prevista a instalação de duas tomada RJ45 categoria 6, 
conforme projeto. 
Os pontos de saída junto aos postos de trabalho serão formados por tomadas modulares de 8 
(oito) vias, com contatos banhados a ouro na espessura mínima de 30 mm, padrão RJ-45. 
Deverão obedecer às características técnicas estabelecidas pela norma EIA/TIA 568 e SP-2840A 
para categoria 5e (100 MHz). 
Os cabos seguirão preferencialmente por eletrocalhas, instaladas sobre o forro e teto dos 
pavimentos. Subirão e descerão para os pontos de destino, através de perfilados, eletrodutos, 
canaletas e de maneira embutida. Todos os cabos deverão ficar acomodados dentro destas infra-
estruturas, não sendo permitido em hipótese alguma, que estes fiquem aparentes. 
Em todos os casos, a tomada fêmea será instalada com o espelho, condulete ou caixa apropriada 
para receber o conector, conforme a infra-estrutura utilizada. A caixa empregada deve propiciar 
segurança mecânica, estética e local para identificação do ponto de telecomunicação. 
Os cabos UTP do cabeamento horizontal deverão ser conectados a painéis distribuidores fixados 
no rack (patch panel), de 24 portas, instalados em armários de telecomunicações determinados 
em projeto. Os cabos serão conectados na parte traseira destes painéis. Tais cabos serão 
amarrados, formando um feixe, o qual deve ser fixo à estrutura de suporte presente no rack sem, 
contudo, apertar excessivamente os cabos. 
A conexão dos painéis do cabeamento (patch panel) aos equipamentos ativos deverá ser feita 
mediante o uso de cabos de manobras apropriados (patch cords), compostos por cabos flexíveis, 
onde ambas as extremidade possuirão conector RJ45, conectorizados em fábrica. O comprimento 
deste cabo deverá ser tal e padrão que atenda todas as manobras que possam ser realizadas no 
respectivo rack. 
A conexão de cada terminal (estação do usúario) à tomada RJ-45 fêmea deverá ser feita com a 
utilização de cordões (adapter cord), com RJ-45 macho nas extremidades. Deverão ser fornecidos 
os adapter cords necessários na instalação. Os adapter cords deverão ter comprimento unitário de 
2,5 metros. 
Os cabos de manobra deverão ser flexíveis e da mesma categoria do cabeamento utilizado. 
Todos os patch cords e adapter cords fornecidos terão necessariamente de ser montados em 
fábrica, com cabos do tipo flexíveis, e certificado por este. O fabricante deverá informar qual 
categoria este suporta. Não é permitida a montagem de patch cords e adapter cords em obra. 
A distribuição interna ao rack deverá contemplar guias de cabos entre os patch panels e 
equipamentos. O sistema de racks deverá ser instalado da forma mais prática possível, com uma 
distribuição do espaço disponível que permita futuras manutenções e ampliações. 
Todas as sobras de cabos devem estar organizadas, junto ao guia de cabos e/ou presos com 
abraçadeiras de velcro, nas laterias do rack. 
As crimpagens dos cabos aos conectores e patch panels, serão feitas conforme norma EIA/TIA-
568B (04 pares), no padrão T568A.  
Todo o cabeamento deverá ser instalado a uma distância mínima de qualquer instalação que 
possa causar interferência eletromagnética conforme a norma EIA/TIA 569B e NBR-5410. Os 
racks deverão estar a no mínimo um metro de distância de algum distribuidor elétrico, 
trasformador, estabilizador, etc, que porventura haja nas proximidades. 
Todo o sistema de rack e todas as estruturas metálicas obrigatoriamente deverão ser aterrados, 
conectadas diretamente ao terminal de aterramento do quadro de distribuição ou quadro geral de 
eletricidade. 
 
b.1 - Cabeamento 
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Os cabos serão sempre inspecionados e manuseados cuidadosamente, conferindo-se as suas 
características. 
Devem ser armazenados e manuseados de maneira a evitarem-se danos e curvaturas maiores 
que as recomendadas pelo fabricante.  
Para o caso de obras civis, os serviços de enfiação somente serão iniciados após estarem 
concluídos os serviços de acabamento em pisos, paredes e tetos, inclusive impermeabilizações e 
acabamentos em alvenaria. 
A execução dos serviços de puxamento e passagem dos condutores serão feitas com o auxílio de 
arames guia. Não serão executados tracionamentos aos trancos, sendo feitos de forma contínua, 
evitando-se esforços bruscos. 
Os cabos UTP devem ser lançados ao mesmo tempo em que são retirados da embalagem e 
devem ser lançados de uma só vez, ou seja, nos trechos onde devam ser lançados mais de um 
cabo em um duto, todos os cabos devem ser lançados juntos, respeitando-se a taxa de ocupação 
dos dutos. 
Os cabos UTP devem ser lançados obedecendo-se o raio de curvatura mínimo do cabo que é de 
4 vezes o seu diâmetro. Os cabos não devem ser estrangulados, torcidos e prensados ou mesmo 
"pisados" com o risco de provocar alterações nas suas características originais. 
Jamais permitir que os cabos UTP fiquem expostos a intempéries, pois os mesmos não possuem 
proteção para tal. Não lançar os cabos UTP no interior de dutos que contenham umidade 
excessiva, nem em infra-estruturas que apresentem arestas vivas ou rebarbas que possam 
provocar danos aos cabos. 
Evitar que os cabos UTP sejam lançados próximos de fontes de calor, pois a temperatura máxima 
de operação permissível ao cabo é de 60º C.  
Cada lance de cabo UTP não deverá, em nenhuma hipótese, ultrapassar o comprimento máximo 
permitido por norma, que é de 100 metros com os cabos de manobra. Recomendam-se lances de 
90m no máximo.  
Não será admitida a reutilização de cabos UTP de outras obras, ou para a confecção de cabos de 
manobra. 
Os cabos UTP devem ser conectorizados com ferramentas apropriadas (punch down tool e alicate 
de crimpar RJ-45). Contudo, devem ser tomados os seguintes cuidados:  
Na conectorização ou qualquer outra situação, os pares trançados dos condutores não deverão 
ser destrançados mais que a medida de 13 mm. Na medida do possível, os cabos deverão ser 
destrançados e decapados o mínimo possível. O padrão de pinagem dos conectores RJ-45 e 
patch panels adotado é EIA/TIA-T568A. Após a conectorização, tomar o máximo cuidado para que 
o cabo não seja prensado, torcido ou estrangulado. 
Todas as extremidades de todos os cabos terão que ser identificadas seqüencialmente, com 
anilhas específicas para identificação, que permitam a clara e inequívoca identificação dos pontos 
na origem e destino, em conformidade com o projeto. Todos os cabos deverão ser certificados e 
identificados. 
O ponto lógico também deverá receber identificação, colada no espelho, em local apropriado para 
tal. 
As identificações das áreas de trabalho devem ser compostas conforme a identificação em 
projeto. 
Os patch cords deverão ser identificados de forma seqüencial, em ambas as extremidades e seus 
tamanhos deverão ser apropriados ao uso a que se destinam. 
Os cabos de fibra óptica instalados externamente deverão receber uma placa amarela fixa ao 
próprio cabo, com abraçadeiras plásticas, nas caixas de passagem e trajetos aéreos. A placa 
deverá conter os dizeres “FIBRA ÓPTICA” ou “CUIDADO: FIBRA ÓPTICA”.  Nesta etiqueta 
deverá conter também a identificação do cabo com origem e destino. (por exemplo, “F01/03”, 
onde 01 é o TC de origem e 03 é o TC de destino). Sobras de cabos deixadas em eletrocalhas ou 
no CPD também deverão receber identificação. 
O teste da rede lógica compreenderá a aferição da cabeação, incluindo os seguintes parâmetros 
elétricos e medidas de transmissão, conforme TIA/EIA/TSB-95: 

- Atenuação; 
- Return loss 
- Test-set-up-and-apparatus; 
- Teste de capacitância, continuidade, resistência e impedância; 
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- Teste de ruído - impulso; 
- Teste SCAN (comprimento); 
- Teste dos conectores (Wire-Map); 
- Teste NEXT (Near-en-crosstalk-loss). 

Não serão aceitos testes por amostragem. Todos os ramais deverão ser testados, na extremidade 
da tomada e na extremidade do painel distribuidor (bidirecional). Deverá ser entregue 
certificado/relatório com os resultados dos testes. 
 
b.2 - Interligação 
 
A rede lógica do cliente será composta por armários de telecomunicações. Todos os prédios 
deverão ser interligados ao rack principal, no CPD, instalado no Terminal de Passageiros. 
Do CPD partirá um cabo de fibra óptica e um cabo telefônico para o rack do prédio SESCINC. 
Este rack está na sala denominada Sala Técnica. Para mais detalhes, ver diagrama de 
interligação anexo ao projeto. 
Para as áreas internas, os cabos de telecomunicações deverão seguir por infra-estruturas como 
eletrocalhas, eletrodutos e canaletas. Para as áreas externas, seguirão por eletrodutos do tipo 
PEAD enterrado no solo. 
 
b.3 - Telefonia 
 
O sistema de telefonia conta com uma central telefônica instalada no Terminal de Passageiros, na 
sala do CPD. Esta central propiciará todos os ramais necessários ao sistema. 
Partindo deste rack, sairão os cabos telefônicos externos para interligar os demais racks. Para 
mais detalhes, ver diagrama de interligação anexo ao projeto. 
Os cabos telefônicos deverão receber identificação em ambas as extremidades, com o local de 
origem e destino do referido cabo. 
Um cabo deverá atender apenas um local. Não é permitida emendas no cabeamento ao longo do 
percurso, nem derivações. 
O sistema de distribuição horizontal é estruturado, ou seja, os cabos que chegam aos usuários 
poderão ser habilitados tanto para dados como para voz. 
Os cabos com os ramais da central telefônica estarão conectados a painéis de voz. Os painéis de 
voz destinam-se a manobra de interligação entre a voz e o sistema de cabeamento estruturado. 
Assim, através de cabos de manobra (patch cord), o profissional responsável poderá rapidamente 
habilitar ou transferir um determinado ramal, através dos painéis do cabeamento horizontal (patch 
panel). 
Os painéis de voz devem estar identificados de maneira clara, com o ramal disponível da 
respectiva porta. Devem possuir portas do tipo RJ-45 e permitir manobras rápidas com patch 
cords RJ-45 ou RJ-11. 
 
b.4 – Infraestrutura  
 

b.4.1 - Dutos internos 
 
Toda a fiação será alojada em eletrocalhas ou perfilados de aço galvanizado a fogo chapa 14 ou 
em  eletrodutos em PVC rígido ou eletrodutos de  aço galvanizado a fogo do tipo pesado. 
As eletrocalhas e perfilados deverão ser galvanizados a fogo, chapa 14, segundo a NBR-167 e 
PB-315 da ABNT em aço SAE-1010, conforme especificado em projeto. 
Os eletrodutos de PVC deverão seguir as normas brasileiras da ABNT, NBR-6150. 
Os eletrodutos de aço galvanizado a fogo serão do tipo pesado, conforme a norma brasileira NBR-
5598 com rosca paralela tipo BSP. 
Os materiais serão recebidos e inspecionados quanto às dimensões, roscas e acabamento. Todas 
as barras de eletrodutos serão limpas internamente, com a passagem de escovas de nylon 
cilíndricas, tracionadas por arames de aço, após o que serão vedadas com materiais de fácil 
remoção  até a sua utilização. 
Os eletrodutos com amassamentos, rachaduras ou qualquer outro defeito não serão aproveitados 
para nenhum tipo de montagem.  As rebarbas, carepas e qualquer outra forma sólida que possa 
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prejudicar a isolação dos condutores serão removidas com limas adequadas, antes da utilização 
dos eletrodutos. 
No caso de corte, os eletrodutos serão presos em morsas apropriadas, com os mordentes 
protegidos por chapas de alumínio e serão serrados perpendicularmente ao eixo. As rebarbas 
oriundas dos cortes serão removidas com limas, no caso de eletrodutos metálicos e, raspadores 
ou lixas no caso de eletrodutos de PVC. 
A abertura de novas roscas será executada com tarraxa manual, ou, em máquina rosqueadeira, 
com cossinetes apropriados. Todas as roscas  executadas na obra terão a mesma qualidade das 
roscas originais.  As roscas executadas em tubulação  metálicas serão escovadas e receberão 
demão de tinta anticorrosiva, tipo zarcão, de fornecedor previamente aprovado pela fiscalização. 
Serão utilizadas somente curvas pré-fabricadas, sendo que não serão executadas curvaturas em 
eletrodutos na obra.  Em caso de necessidade decorrente de alteração de traçado, as mesmas 
serão executadas com equipamento hidráulico apropriado, utilizando-se a matriz para a bitola do 
tubo a ser curvado.   
Todas as curvas fabricadas serão submetidas à aprovação do fiscalizador antes da sua 
montagem na rede de dutos. 
Em todos os pontos necessários, serão instaladas uniões para facilitar a montagem e eventual 
desmontagem.   
Eletrodutos flexíveis serão sempre utilizados para a interligação de dutos rígidos e caixas a 
equipamentos tais como: motores, tomadas, interruptores, luminárias, etc. 
Todas as emendas de eletrodutos rígidos serão executadas por meio de luvas atarraxadas em 
ambas as extremidades a serem ligadas. As pontas dos tubos serão rosqueadas na luva até que 
se toquem dentro da mesma. Serão utilizados os mesmos materiais e nas mesmas dimensões 
dos tubos a serem emendados. 
A fixação dos eletrodutos aos painéis será executada nos furos dos flanges dos mesmos, e com a 
instalação de arruelas roscadas na parte externa e buchas de acabamento na parte interna dos 
quadros. 
Os eletrodutos, quando instalados isoladamente junto às lajes, serão fixados através de 
braçadeiras, presas por parafusos e buchas. 
Quando pendentes, os eletrodutos serão fixados através de suporte para tubo preso por tirante de 
vergalhão, suportado por um distanciador e fixado à laje por parafusos e buchas. 
Na montagem dos eletrodutos aparentes será considerada a seguinte seqüência: 
Antes da montagem dos eletrodutos aparentes, o seu percurso previsto em projeto será  verificado 
quanto a interferências;  
No percurso definido serão marcadas e fixadas as braçadeiras para fixação dos eletrodutos,  ou 
chumbados nos suportes de apoio dos mesmos; 
A seguir serão instalados os eletrodutos, executadas as junções, rosqueando-se luvas, uniões, 
caixas de alumínio fundido e outros acessórios. 
Nas caixas de passagem os eletrodutos ficarão junto à face interna e as caixas ficarão faceando a 
linha de acabamento da parede.  A linha de acabamento de alvenaria bruta será acrescida da 
espessura indicada nos projetos e especificações da arquitetura. 
As aberturas para a instalação de eletrodutos e de caixas serão então fechadas com argamassa 
de cimento e areia apenas até o faceamento,  com a alvenaria em bruto. 
Em todos os trechos de eletrodutos, será instalado nos seus interiores um guia de arame 
galvanizado para facilitar o puxamento dos condutores elétricos. 
A exata localização dos dutos, das eletrocalhas e dos perfilados nos locais de instalação será 
definida quando de sua execução, de acordo com as dimensões finais da execução civil e 
observadas as interferências com outras instalações previstas para o local.   
Serão observadas as plantas de locação desses elementos, de acordo com seu projeto. 
No caso de cortes em dutos, eletrocalhas e perfilados, estes serão serrados e terão as rebarbas 
removidas com limas.  Nas regiões afetadas pelo corte e pelo acabamento será aplicada uma 
proteção de friozinco. 
Serão sempre utilizadas junções, reduções, derivações, curvas e deflexões com peças 
apropriadas, de maneira a garantir a qualidade, segurança e rigidez do conjunto montado. 
Todos os sistemas de eletrocalhas, dutos e perfilados serão convenientemente aterrados em 
malha de terra, que será interligada à malha geral de aterramento.  
Na câmara fria toda a instalação abaixo do forro será feita com material a prova de água e com 
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aço inox.  
 
b.4.2 - Dutos externos 
 
Os dutos externos serão sempre do tipo corrugado de PEAD, quando igual ou superiores ao 
diâmetro de 1 ½”, ou eletrodutos rígidos para bitolas inferiores, exceto quando especificados. 
Os dutos em sua face superior deverão ficar a 70cm do nível do solo. 
Nas travessias de ruas ou pátios com circulação de veículos, deverá ser previsto proteção 
mecânica por meio de chapas de concreto. 
Sobre as chapas de concreto ou a 20cm dos dutos, quando não houverem estas chapas, deverá 
ser colocada fita plástica amarela com dizeres ”Perigo Eletricidade”.  
Os dutos deverão ser alojados em “colchão” de areia, com inclinação para as caixas de inspeção 
a fim de evitar o depósito de água permanente. 
As valas abertas para dutos deverão ser novamente aterradas e compactadas até  que adquira as 
condições originais do terreno. 
Para facilitar a enfiação foi previsto caixas de passagem a cada 30 metros, no máximo, ou no 
caso de haver mudança de direção. Estas caixas deverão com brita e areia. 
As caixas deverão ter resistência suficiente para o tipo de tráfego que houver no local, e tampa de 
concreto ou ferro fundido, identificada com uso para que foi projetada, com dimensões e pesos 
compatíveis para manuseio sem equipamentos especiais. 
As tubulações subterrâneas deverão possuir coloração diferenciada para sua melhor interpretação 
em escavações futuras e deverão ter as seguintes cores: 
Elétrica – Preto 
Alarme – Vermelho 
Automação – Laranja 
Voz/Dados – Amarelo 
Caso o fabricante não possuir as tubulações com coloração a instaladora deverão pintar com tinta 
(Resistência suficiente para uso subterrâneo) na cor estabelecida acima a cada 5 metros uma 
faixa de 30cm. A instaladora deverá fornecer garantias quanto à pintura. 
 
c) Especificação Técnica de Materiais 
 
c.1 - Cabo UTP 4 pares -  Categoria 6 
 
Cabo de par trançado não blindado de 4 pares, com condutores de cobre nu recozido rígido 
24AWG – 100Ω, com isolação em polietileno de alta densidade, totalmente compatível com os 
padrões para Categoria 6, que possibilite taxas de transmissão de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet / 
1000BaseT) e ATM a 155 Mbps, para aplicação em Cabeamento Horizontal. Deverá atender às 
normas técnicas americanas ANSI/EIA/TIA 568-B e européias IEC/ISO 11801 em todos os seus 
aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.).  
 
Dois condutores com capa de polietileno são trançados entre si para formar um par. Ao conjunto 
de 4 pares, separados entre si por um membro plástico central, é extrudada uma capa externa de 
PVC retardante a chamas. 
 
A capa de PVC deverá atender aos parâmetros de testes de flamabilidade, conforme a Norma 
européia IEC 60332-1 (CM) ou UL1581 VW 1, contra propagação de fogo em caso de incêndio, 
deve permitir a operação em temperaturas entre –20 e 60oC, deverá ter números impressos 
indicando o comprimento em espaços de 1 metro, viabilizando a contagem exata do comprimento 
utilizado na instalação.  
 

- Os cabos UTP devem observar as seguintes especificações mínimas: 
- Cabo deverá ser acondicionado em caixas, contendo lance nominal de 300m no mínimo; 
- Possuir um separador interno central que mantenha os 4 pares de cabo separados em 

toda a extensão do cabo; 
- Operação full duplex sobre os quatro pares; 
- Atenda os requisitos da norma ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA/EIA 568-B Cat. 6; 
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- Condutor de cobre de diâmetro 23 AWG (0,59 mm), com encapamento de polietileno; 
- Deve apresentar resistência máxima operando em 20ºC (Celsius) de 100 Ohm/km; 
- Deve ser próprio para aplicações Ethernet 100BaseTX, 1000BaseT, 1000BaseTX, 

ATM155 Mb/s, ATM 622 Mb/s, FDDI/CDDI 100Mb/s, 100Base VG; 
- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa externa; 

 
 
c.2 - Painel Modular - Patch Panel - Categoria 6 
 
Os patch panels para o cabeamento horizontal deverão ser categoria 6, de alta densidade, com 24 
portas, 8P8C, tipo RJ45, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 
22-26 AWG, encapsulado ABS UL 94V-0. Construídos em chapa de aço para montagem em 
racks 19” com 01U, acabamento com pintura epóxi de alta resistência na cor preta, com opção de 
colocar organizador de cabos posterior e metálico compondo o conjunto. 
 
Os patch panels deverão seguir a seguinte especificação mínima: 

- Construção “universal” aceitando conectorizações tipo T568A ou T568B; 
- Cumprir com as especificações de componentes categoria 6 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1; 
- Componentes comprovados em teste de canal pelo laboratório ETL; 
- Incluir guia metálica de cabos traseira para organização e suporte dos cabos; 
- Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6; 
- Lâmina metálica do patch panel em aço com pintura epóxi; 
- Módulos de 6 conectores: estrutura fabricada com plástico de alto impacto; 
- Retardante a chamas UL 94V-0; 
- Contatos modulares: cobre-berílio com revestimento de níquel em toda a longitude do 

contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de 
contato; 

- Contatos IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude do contato; 
- Suportar terminações de condutores entre 22 e 26 AWG; 
- Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110; 
- Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC (interferência eletromagnética); 
- Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); 
- Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); 
- Exceder os requisitos de 100 gramas de força entre os contatos do plug e do jack, quando 

estão conectados; 
- Listado UL 1863; 

 
c.3 - Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6 
 
Os módulos de conexão para voz e dados deverão ser Categoria 6 modulares, 8P8C, do tipo 
RJ45, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 22-26AWG, 
encapsulado ABS UL 94V-0. Disponível em várias cores. 
 
Para aplicação nas estações de trabalho. Deve suportar taxas de transmissão de até 1 Gbps 
(Gigabit Ethernet / 1000BaseT) e ATM a 155 Mbps. Deve atender às normas técnicas americanas 
ANSI/EIA/TIA-568-B e européias IEC/ISO 11801, em todos os seus aspectos (características 
elétricas, mecânicas, etc.), possuindo as seguintes especificações mínimas: 

 
- Cumprir com as especificações de componentes categoria 6 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1; 
- Componentes comprovados em teste de canal pelo laboratório ETL; 
- Marcação na parte frontal do Jack, possibilitando a identificação da categoria do módulo 

sem a necessidade de removê-lo do espelho, caixa de superfície ou outros acessórios de 
acabamento; 

- Devem permitir a inserção em espelhos e caixas de superfície pela parte traseira; 
- Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6; 
- Deve ser disponível em pelo menos 12 cores; 
- Estrutura fabricada com plástico de alto impacto; 
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- O módulo deve permitir a fixação do cabo terminado em sua estrutura através de 
abraçadeira ou deve possuir um dispositivo que mantenha a capa do cabo terminado preso 
ao módulo; 

- Retardante a chamas UL 94V-0; 
- Contatos modulares: de cobre-berílio com revestimento de níquel em toda a longitude do 

contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de 
contato; 

- Contatos IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude do contato; 
- Suportar a terminação de condutores entre 22 e 26 AWG; 
- Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110; 
- Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC; 
- Testado a pelo menos 400 MHz para taxas de transmissão de até 4,8Gbps; 
- Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); 
- Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); 
- Exceder o requisito de 100 gramas de força entre os contatos do plugue e jack, quando 

conectados; 
- Listado UL 1863; 

 
c.4 - Cordão de Conexão  -  Patch Cord - Categoria 6 
 
Os patch cords e user cords deverão ser azuis, 1,5 metros, categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, 
com cabo U/UTP de 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, isolados com polietileno 
de alta resistência, multifilar, 100Ω, 24 AWG, e capa externa em PVC não propagante a chama, 
terminados com plugues do tipo RJ45, categoria 6 nas duas extremidades T568A/B, com bota de 
proteção tipo “strain relief” e proteção à lingüeta de travamento, manufaturados e testados em 
fábrica. Disponíveis em várias cores e comprimentos. 
 
Os cabos (Patch Cords) destinados à interligação dos equipamentos de rede aos patch panels 
terão 1,5 metros no mínimo, e das estações de trabalho aos pontos de rede com 2,5 metros no 
mínimo. Deverão ser do tipo não blindado, constituídos por oito condutores isolados 
individualmente, compondo quatro pares trançados de condutores de cobre (UTP), com capa de 
proteção externa, montados em fábrica, e atender inteiramente aos requisitos físicos e elétricos da 
norma ANSI/EIA/TIA 568-B, para categoria 6. Deverão possuir a seguinte especificação mínima: 

 
- Deverão ser comprovados através de certificados de testes de canal emitido pela ETL com 

base nos padrões ANSI/EIA/TIA–568-B.2-1 (especificações de desempenho para categoria 
6) e ASTM D4566-98 (propriedades das capas e isolantes dos cabos); 

- Atender aos requisitos da ISO/IEC 11801, classe D; 
- Deverão possuir certificação “UL Listed” impresso no produto; 
- Deve ser disponível em pelo menos 6 cores; 
- Testados em fábrica para um rendimento categoria 6; 
- Compatíveis com os padrões de terminação T568A e T568B; 
- As capas plásticas do plugues RJ45 devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos 

cabos; 
- Compatíveis com as categorias 3, 5, 5e e 6; 
- Estrutura do plugue: policarbonato transparente UL 94V-0; 
- Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micrômetro (50 micro-

polegadas) nas superfícies de contato; 
- Cabo: U/UTP, multifilar, categoria 6, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC; 
- Classificados para 750 inserções; 
- Plugue e terminação cumprem com a parte 68 da FCC; 
- Deve apresentar um diâmetro nominal máximo de 5,6mm; 
- O produto deve estar identificação com seu número de registro na ANATEL; 
- O cabo utilizado deverá possuir certificação ANATEL impressa na capa externa; 
- Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat. 

6); 
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- Possuir classe de flamabilidade (CM) impressa na capa, com a correspondente marca da 
entidade certificadora;. 

 
c.5 - Cabo CTP-APL 
 
Sistemas de Cabo Telefônico para tráfego de voz segundo requisitos da norma ABNT NBR 9124. 
Previstos para a transmissão de sinas analógicos e digitais para redes. 

- Deve atender plenamente às especificações contidas na norma ABNT NBR 9124; 
- Produzido em fábrica, com técnicas de montagem e conexão exclusivas, que certificam, 

performance de transmissão; 
- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001; 
- Deverão ser confeccionados e testados em fábrica, sendo obrigatória a apresentação da 

certificação do fabricante, quando da Instalação dos mesmos. 
- Diâmetro do conduto: 0,50 mm; 

 
 
c.6 - Cabo Óptico Interno/Externo Monomodo 
 
Os cabos de fibra óptica devem ser constituídos por fibras ópticas do tipo Monomodo, 09/125µm, 
com revestimento “tight buffer” termoplástico de 0,9mm de diâmetro, reunidas helicoidalmente 
com passo adequado, de forma a permitir elevados esforços de tração e pequenos raios de 
curvatura. 
 
Sobre o conjunto de fibras ópticas reunidas se aplica uma camada de fibras sintéticas de alto 
módulo de elasticidade, para absorver os esforços de tração aplicados sobre o cabo, e sobre esta 
camada um revestimento externo de polímero especial não halogenado e retardante a chamas. 
 
O revestimento externo deverá permitir que o cabo atenda aos parâmetros de comportamento 
frente à chama, classe COG, conforme a Norma ABNT NBR 14705, deve permitir a operação em 
temperaturas entre –20 e 65oC, e possuir gravado na superfície externa a identificação do 
fabricante e do cabo, bem como números indicando o comprimento em espaços de 1 metro, 
viabilizando a contagem exata do comprimento utilizado na instalação. 
 
Os cabos de fibras ópticas devem observar as seguintes especificações mínimas: 

- Revestimento externo na cor preta, com polímero especial não halogenado, impermeável, 
resistente à propagação de chamas e degradação por raios UV, com baixa emissão de 
fumaça e gases tóxicos durante sua queima conforme norma TIA/EIA-598-A; 

- Construção própria para instalação “indoor/outdoor”, devendo atender integralmente a 
norma ABNT NBR 14772; 

- O fabricante deve apresentar certificado com as características do revestimento externo; 
- O produto deverá ter homologação da ANATEL disponível, autorizando o fornecido na data 

do pregão e será consultado no site da ANATEL; 
- O produto deverá possuir o CGQ (Controle de Garantia e Qualidade) apresentado 

juntamente com a nota fiscal, no dia da inspeção técnica da mercadoria; 
- O produto deverá ser projetado, fabricado e fornecido atendendo o padrão ISO 9001; 
- O cabo de fibra óptica deverá ser de tecnologia “Tight Buffer” de 900µm, em polímero 

termoplástico para uso em ambientes interno e externo, tanto na vertical quanto na 
horizontal; 

- Deverá possuir classificação OFNR e não possuir nenhum tipo de meio gelatinoso no seu 
interior; 

- Deverá possuir núcleo protegido contra penetração de água, com características óticas 
que correspondam ao padrão ISO/IEC 11801 e ao padrão de segurança de incêndio IEC 
60332-1; 

- O cabo deverá possuir proteção de aramida e capa individual termoplástica retardante a 
chama; 

- O cabo deverá possui propriedades retardante à chama, classificação COG conforme 
ABNT NBR 14705; 
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- O cabo deverá ser protegido contra ação de bactérias, térmitas e roedores, porém sem 
revestimento de malha metálica e sem produtos agressivos a saúde humana; 

- O cabo deverá ser resistente a fungos, água e a radiação UV, conforme norma ASTM-G-
55; 

- A construção do cabo deverá ser flexível, robusta e altamente resistente para longas 
distâncias entre caixas de passagens; 

- A capa externa deverá ser extrudada sob alta pressão, diretamente sobre as proteções do 
núcleo do cabo; 

- Deverá ser apresentado o catálogo técnico do produto; 
- A temperatura de operação deve suportar a faixa de -20ºC a +65ºC; 
- Deverá ter resistência de pelo menos a 25 ciclos de impactos de 4,0kg, resistência a 

compressão de pelo menos 1.200N/10cm e resistência a flexão alternada de pelo menos 
50 ciclos; 

- O cabo deverá ser marcado ao longo da capa externa, à marcação seqüencial métrica e a 
designação do cabo na cor branca; 

- Deverá possuir atenuação dB/km (1310nm) < ou igual a 0.4 e atenuação dB/km (1550nm) 
< ou igual a 0.3.  

- O cabo deverá possuir diâmetro externo nominal de no máximo 12,5mm, peso de no 
máximo 130 kg/km, força tração de no mínimo 1.700 N e raio mínimo de curvatura de 
125mm. 

 
c.7 - Distribuidor Interno Óptico (DIO) – 19” – até 24 fibras 
 
Os Gabinetes de Fibras Ópticas deverão ser metálicos, com bandeja deslizante, para montagem 
em rack padrão 19” com 01UR de altura e acabamento com pintura de alta resistência na cor 
preta, fechamento rápido por meio de travamento automático, guias internas para armazenamento 
de sobras de fibras ópticas e para fixação dos cabos, deve conter acessórios para a entrada dos 
cabos no gabinete do tipo passa cabos e prensa cabos, com capacidade para até 24 fibras com 
terminação SC, ST, LC ou MTRJ, distribuídos em 03 painéis de encaixe frontal com tampas de 
proteção em ambos os lados dos acopladores e tampa cega para os espaços vazios. 
 
Os DIO´s deverão possuir no mínimo as seguintes características: 
 

- Bandeja deslizante; 
- Suportar 03 (três) painéis de montagem rápida; 
- Disponibilidade de adquirir múltiplas configurações com as trocas dos painéis; 
- Possibilidade de encaixe SC, ST, LC e MTRJ; 
- Deve vir equipado com todos os Pig-tails SC para preencher o equipamento; 
- O gabinete deve ser fornecido na cor preta; 
- Possibilidade de terminação de até 36 fibras em 1UR; 
- Deve permitir o encaixe de cassetes de fibra óptica pré-terminada que façam uso de 

conectores tipo MPO; 
- Deve possuir entrada de cabos na parte traseira do gabinete; 
- Deve possibilitar a fixação em racks de 19”; 

 
c.8 - Distribuidor Interno Óptico (DIO) – até 06 fibras 
 

- Distribuidor óptico para até 6 fibras de parede ou prateleira; 
- Indicado para uso interno fixado em parede; 
- Deve ter capacidade de gerenciar até 06 fibras ópticas; 
- Deve possuir conforme planilha a quantidade necessária de Pig-tails SC Monomodo para 

atender o item; 
- Deve possuir dois acessos de cabos ópticos pela parte superior limitado ao diâmetro de 13 

mm; 
- Deve suportar cabos ópticos de construção tight ou loose; 
- Deve acompanhar o distribuidor óptico, sistema de bandeja de emenda, protetor de 

emenda, e braçadeiras plásticas; 
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- Deve possuir peso inferior a 2kg; 
 
c.9 – Jumper de Fibra Óptica 
 
Os cordões ópticos deverão produzidos com fibra óptica monomodo, 09/125µm, duplex, de 2,0 
metros de comprimento, terminados com conectores SC em uma extremidade e LC na outra 
extremidade do cordão, com polimento PC, com tampa de proteção para os conectores, 
manufaturados e testados em fábrica indicando perdas de inserção, destinado ao uso em 
ambiente tropical com umidade relativa na faixa de 20 a 80% (sem condensação) e temperatura 
ambiente na faixa de 10 a 32oC, com as seguintes características: 
 
Os cordões ópticos deverão seguir a seguinte especificação mínima: 

- Devem ser confeccionados com cabo tipo cordão, flexível, duplex (duas vias); com capa 
em PVC ou material superior; 

- Conectores: LC/SC com polimento PC (Physical Contact); 
- Devem ter a opção de fornecimento em comprimentos de 1, 2, 3 e 5 metros; 
- Comprimento de 2 (dois) metros; 
- Deve ser terminado em fábrica; 
- Cada Cordão deve ser embalado individualmente; 
- Revestimento primário de acrilato com 250µm de espessura e secundário de poliamida ou 

PVC com 900µm de espessura (“buffer”); 
- Conformidade com o padrão TIA/EIA-568-B.3; 
- Indicação de polaridade impressa no cordão; 
- Os conectores SC/LC devem ser com confeccionados com ferrolhos de cerâmica. 

c.10 - Rack´s 
 
Rack do tipo gabinete fechado, padrão 19”, com altura útil de 24 a 45 UA`s, e profundidade de 450 
a 800 milímetros.  Possuir porta frontal confeccionada em acrílico com fechadura e chaves,   
portas traseiras e laterais do tipo removíveis confeccionadas em aço, assim como a estrutura do 
rack. A pintura deverá ser do tipo epóxi  antioxidante em tons grafitte ou preto; 

- Possuir organizadores laterais verticais tipo calha ou gancho em anel (hook and loop), na 
parte frontal e traseira compatível com o dimensionamento das cablagens vertical e 
horizontal; 

- Possuir uma régua de alimentação elétrica com filtro de no mínimo 6 tomadas elétricas do 
tipo tripolar, fase, neutro e terra, (2P+T) padrão NBR 5409, classe de isolamento de 250V,  
com potência total para 2000 Watts; 

- Os racks das salas técnicas de equipamentos da rede devem conter uma barra de 
vinculação de cobre estanhado, montada sobre isoladores de epóxi, com 6 mm de 
espessura, 50mm de largura e comprimento de acordo com as necessidades de 
vinculação. 

- Ter furos com tampa no piso e teto para passagem dos cabos e pés niveladores do tipo 
reguláveis na base; 

- Ser produzido por fabricante certificado ISO 9001;  
- Possuir segundo plano de fixação ajustável; 
- Possuir versão de parede para as alturas de 6, 8, 10, 12 e 16 UA (unidades de altura), e 

profundidade de 450 a 800 milímetros. 
 
c.11 - Switches 
 
c.11.1 - Switch Tipo I – Concentrador 
 

- Concentrador do tipo "Layer 3", com redundância de fonte de alimentação, com o mínimo 
de 2 fontes 110/220 VAC com comutação automática; 
 

- Sistema de ventilação com suporte a substituição em funcionamento (Hot-swapping); 
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- Mínimo de 2 portas óticas no padrão 1000BASE-LX ou 1000BASE-SX para cabeamento 
monomodo/multimodo (conforme projeto executivo) operando a 1000 Mbps por porta, com 
Leds indicativos para análise das portas;  
 

- Mínimo de 24 portas do tipo RJ-45, Switch, operando Segundo o padrão Fast Ethernet 
IEEE 802.3u, 100BaseTX, a 100 Mbps por porta, com Leds indicativos para análise das 
portas, permitindo auto-sensing (10/100 Mbps), e com arquitetura “non-blocking; 
 

- Todas as portas devem implementar switch layer 3 (Roteamento IP), com suporte, no 
mínimo, aos protocolos RIPv1, RIPv2 e OSPF, além de implementar QoS, com suporte no 
mínimo ao padrão do IEEE 802.1p.; 
 

- Possuir, no mínimo, 5 Queues em Hardware por porta para utilização de Qualidade de 
Serviços (QoS); 
 

- Implementar autenticação Radius para controle do acesso no nível de porta no padrão do 
IEEE 802.1x (port-level security), permitindo ainda configurar automaticamente a porta do 
switch de acordo com o perfil do usuário logado e na VLAN correspondente ao mesmo; 

 
- Permitir ser administrado através de conexão segura implementando SSH (Secure Shell 

Protocol); 
 

- Gerenciamento através de agente SNMP, e RMON (mínimo 4 grupos ETHERNET), por 
porta do SWITCH; 
 

- Suportar múltiplas imagens de software e arquivos de configurações; 
 

- Suportar upload e download dos arquivos de configuração para formato ASCII de forma a 
permitir backup, edição e modificação destas configurações; 
 

- Implementar rate limiting em todas as portas; 
 

- Suporte a Jumbo Frames (pacotes ethernet de até 9000Bytes); 
 

- Permitir a criação de VLAN, segundo padrão IEEE 802.1Q, numa Quantidade mínima de 
2000 Vlans, com documento comprobatório desta implementação, além de permitir 
também a criação de VLAN por portas e/ ou MAC ADDRESS 
 

- Suportar agregação de portas através da utilização do padrão 802.3ad; 
 

- Implementar convergência de falha rápida no nível 2 conforme o padrão 802.1w (Rapid 
Reconvergence Spanning Tree Protocol); 
 

- Implementar VRRP para eliminar ponto único de falha do “default gateway”; 
 

- Implementar  arquitetura  distribuída  de  gerenciamento  e  controle, pelo  menos  nos 
módulos de Fast ethernet instalados no chassis, não necessitando os chassis de módulos 
específicos para gerenciamento e controle; 
 

- Capacidade de performance de, no mínimo, 80Mpps para switching L3 (Roteamento IP de 
pacotes no nível 3 do modelo OSI considerando o tamanho dos pacotes Ethernet igual a 
64Bytes; 

 
- Deverá possuir um throughput de backplane (capacidade de backplane) com tamanho de 

banda mínimo de 360 Gbps.  (Poderá ser utilizado um ou mais switch, com idêntica 
configuração, para compor a capacidade mínima, desde que cada unidade tenha no 
mínimo 128 Gbps); 
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- Deverá   implementar   recursos   de   segurança   (ACL’s)   para   evitar   acessos   não 

autorizados e assegurando que os dados sejam enviados apenas às portas autorizadas; 
 

- Suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) para sincronização de horário entre os 
dispositivos da rede; 
 

- Suportar Syslog; 
 

 
c.11.2 - Switch Tipo II – Secundário 

 
- Concentrador do tipo "Layer 3", com fonte de alimentação 110/220 VAC com comutação 

automática; 
 

- Arquitetura stand alone ou modular; 
 

- Sistema de ventilação; 
 

- Mínimo de 01 portas óticas no padrão 1000BaseLX ou  1000BaseSX  para cabeamento 
monomodo/multimodo (conforme projeto executivo) operando a 1000 Mbps por porta, com 
Leds indicativos para análise das portas; 
 

- Mínimo de 24 portas do tipo RJ-45, Switch, operando Segundo o padrão Fast Ethernet 
IEEE 802.3u, 100BaseTX, a 100 Mbps por porta, com Leds indicativos para análise das 
portas, permitindo auto-sensing (10/100 Mbps), e com arquitetura “non-blocking; 

 
- Todas as portas devem implementar switch layer 3 (Roteamento IP), com suporte, no 

mínimo, aos protocolos RIPv1, RIPv2 e OSPF, além de implementar QoS, com suporte no 
mínimo ao padrão do IEEE 802.1p 

 
- Possuir, no mínimo, 4 Queues em Hardware por porta para utilização de Qualidade de 

Serviços (QoS); 
 

- Permitir ser administrado através de conexão segura implementando SSH (Secure Shell 
Protocol); 
 

- Gerenciamento através de agente SNMP, e RMON (mínimo 4 grupos ETHERNET), por 
porta do SWITCH; 
 

- Suportar upload e download dos arquivos de configuração para formato ASCII de forma a 
permitir backup, destas configurações; 
 

- Permitir a criação de VLAN, segundo padrão IEEE 802.1Q, numa quantidade mínima de 
2000 Vlans, com documento comprobatório desta implementação, além de  permitir 
também a criação de VLAN por portas e/ ou MAC ADDRESS; 
 

- Suportar agregação de portas permitindo a criação de um único link lógico; 
 

- Capacidade de performance do Switch Fabric de, no mínimo, 15 Mpps para switching L3 
(Roteamento IP de pacotes no nível 3 do modelo OSI considerando o tamanho dos 
pacotes Ethernet igual a 64Bytes) e de, no mínimo, 20 Gbps para switching L2. 
Obrigatoriamente, só deverá ser considerado para cálculo da capacidade de performance, 
o Switch Fabric efetivamente utilizado para comutação dos pacotes na configuração 
proposta pelo licitante; 
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- Suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) para sincronização de horário entre os 
dispositivos da rede; 
 

- Suportar Syslog; 
 

- A licitante deverá obrigatoriamente indicar o código dos componentes da configuração 
proposta (módulos, fontes, etc) e sua respectiva documentação comprobatória (catálogos). 

 
c.12 – Conversores óptico-elétrico 
 
Conversor de mídia UTP para óptico com as seguintes características mínimas: 
 

- Interface UTP: 1 porta RJ-45  
- Velocidade de 100Base-TX automático em modo, ou 1000Base-TX; 
- Interface óptica: Conector SC,  
- Monomodo com alcance de até 2 km; 
- Operação transparente ao protocolo 802.1Q; 
- Suporte a jumbo frames; 
- Função de link test; 
- Função de detecção de perda de link, de forma que caso um dos links seja perdido, 

automaticamente a outra interface detecte. 
 
d) Normas 
 
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Instalações 
Elétricas a seguir relacionadas: 
Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações – NBR 14565. 
Normas internacionais: 
Norma EIA/TIA 569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces) - define os aspectos de projeto da sala de equipamentos e armários de 
telecomunicações; 
Norma EIA/TIA 568-A (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard)- especifica: 
· os requisitos mínimos para cabeamento de telecomunicações dentro de um ambiente de 
escritório; 
· topologia e distâncias recomendadas; 
· meios de transmissão, por parâmetros que determinam desempenho;  
· designações de conectores e pinos, para garantir a interconectividade; 
Padrão IEEE802.3   -   define  materiais   utilizados   no   cabeamento   tais   como   cabo   par 
trançado,  conectores RJ-45,   tomadas RJ-45,  cabos de  fibra óptica e conectores de  fibra 
óptica. 
Norma ASA C. 83.9 - especifica os racks.  
Norma EIA/TIA 607 – (Commercial Building Grounding / Bonding Requirements) define os 
requisitos de aterramento. 
Norma EIA/TIA Bulletin TSB-67 – detalha como testar e certificar     cabeamentos UTP instalados. 
Norma ANSI/EIA/TIA 606 – define a codificação para determinar a função de cada conector fêmea 
(telefonia, dados e imagem). 
 
3.2.12.3  - Instalações de Elétrico Preventivo 
 
a) Introdução 
 
O presente projeto refere-se aos serviços de execução das instalações preventivas elétricas da 
área do SESCINC a serem implantados no Sítio do Aeroporto de Joinville, em Joinville - SC. 
Inclui-se o fornecimento de equipamentos, infra-estrutura, serviços complementares e todo o 
material necessário as instalações e o seu perfeito funcionamento, bem como todos os 
comissionamento. 
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Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras e do Corpo de 
Bombeiros, relacionadas neste documento. 
Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infra-estrutura de cabos de 
alarme, iluminação de emergência, sinalização das rotas de fuga, aterramento e sistema de 
proteção contra descargas atmosféricas. Os serviços de instalação dos sistemas deverão ser 
executados por empresa especializada e com experiência comprovada, com anuência da 
fiscalização da obra. 
 
b) Descrição dos sistemas 
 
b.1 – Alarme de Incêndio 
 
b.1.1 – Descrição do sistema  
 
O sistema será composto por uma central de sinalização e comando geral sendo localizada na 
sala de controle.  
A central projetada aqui deverá ser do mesmo fabricante que do TECA e ser interligada a 
central de alarme existente do terminal de passageiros. Esta central deverá controlar e 
comandar as demais centrais existentes no sitio, pois se trata da central geral de alarme do 
aeroporto e será vigiada 24hrs. 
A central deverá possuir funcionamento automático, indicação dos locais protegidos e de 
defeitos no sistema, com dispositivo de isolamento do referido circuito, possibilidade de 
acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, dispositivo que 
possibilite a anulação dos sinais e display de LCD para apresentação da informação de alarme. 
A central deverá permitir por meio de níveis de senha a interação com o usuário, permitindo 
apenas pessoas qualificadas a visualização dos eventos após acontecido, isolamento de 
pontos de alarme, etc. 
A central principal de sinalização será instalada em lugar de permanente vigilância e fácil 
visualização possuindo temporizador para acionamento do alarme geral, efetuados através dos 
acionadores, com tempo de retardo de 3 a 5 minutos. No monitor haverá sinais visuais e 
acústicos, com funcionamento instantâneo. 
A alimentação do sistema será do tipo emergência por meio de acumuladores em flutuação 
permanente, através de energia da Concessionária, com comutação automática e autonomia 
de uma (24) horas em repouso e mais 15minutos em alarme, para funcionamento do alarme 
geral em tensão de 24Vcc.  A central deverá atender a NBR-9441.    
O sistema deverá possuir interface de comunicação em rede através de fibra ótica que por sua 
vez irá se conectar a rede de alarme do TECA e Terminal de Passageiros.  
O Sistema deverá ser do tipo endereçável e inteligente com laço de comunicação e ter laço de 
alarme em classe A ou B, mesmo sendo o projeto em Classe A e a comunicação em Classe B. 
O sistema de detecção será formado por detectores pontuais endereçáveis. 
 
b.1.2 – O Sistema deve ser composto por: 
 
O sistema de Alarme de Emergência / Incêndio endereçável inteligente será composto por 1 
laço de comunicação interligando todas as centrais do sitio e um laço de alarme. 
A central irá atender uma área do SESCINC. As demais centrais da rede de comunicação 
deverão ter alimentação independente e seu funcionamento não deverá depender da central 
geral possibilitando uma eventual falha do laço de comunicação sem a perda da área de 
atendimento pela referida central. 
O laço de saída da central será em Classe A, mas deverá permitir a ligação do tipo classe B. 
A central deverá permitir no mínimo a ligação de 125 endereços por laço, sendo que o projeto 
foi dimensionado para uma capacidade média de 70% do numero de endereços permitido.  
Todo o sistema e equipamentos deverão ter dizeres em Português. Não será aceito 
equipamentos com dizeres e instruções em outra língua. 
 
 
b.2 – Iluminação de Emergência 
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b.2.1 – Descrição do sistema  
 
O sistema de iluminação de emergência projetado será do tipo autônomo com tensão de 
operação em 12 e 6Vcc. 
A iluminação de emergência projetada irá clarear áreas escuras de passagens, incluindo áreas 
de trabalho e áreas técnicas de controle de restabelecimento de serviços essenciais e normais, 
na falta de iluminação normal. 
A intensidade da iluminação será suficiente para evitar acidentes e garantir evacuação das 
pessoas, levando em conta a possível penetração de fumaça nas áreas. 
Irão sinalizar inconfundivelmente as rotas as rotas de fuga utilizáveis no momento do abandono 
do local. 
O tempo de funcionamento do sistema de iluminação de emergência deverá garantir a 
segurança pessoal e patrimonial de todas as pessoas da área, até o restabelecimento da 
iluminação normal com autonomia mínima de 90 minutos. 
O sistema de iluminação de emergência será através de blocos autônomos com tensões em 12 
ou 6Vcc.  
Os mesmos serão fixados nas colunas, parede ou cobertura, quando indicado. A alimentação 
das luminárias e placas será feita através de circuitos derivado diretamente dos QDL´s. 
As luminárias e placas quando instaladas nas paredes, pilares ou na cobertura, deverão ser 
colocadas com suportes adequados, fixos por meio de parafusos, porcas e buchas de nylon. 
As rotas de fuga serão sinalizadas por meio de placas fotoluminescentes, com ou sem setas 
indicativas. 
Para iluminação do local foram projetados luminárias com fonte luminosa em Led, sendo para 
as áreas administrativas, mezaninos e escadas blocos com potencia de 6W, grau de proteção 
IP-55 e para o pátio foram projetados blocos com 02 faróis de Led com potencia individual de 
9W composto por super leds. 
Os projetores de super led possuem alcance médio de 30 metros com iluminancia no piso de 3 
lux. 
Não será aceito blocos e placas com lâmpadas incandescentes. Para o uso de luminárias com 
lâmpadas fluorescentes todo o sistema deverá ser recalculado, pois seu consumo é superior ao 
sistema com leds, bem como deverão garantir o mesmo nível luminotécnico das luminárias 
com led. 
 
b.3 – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (Para Raio) 
 
b.3.1 – Descrição do sistema  
 
A proteção contra descargas atmosféricas será feita através de um sistema de gaiola de 
Faraday em toda a área, sendo que foi projetada uma malha de aterramento geral, com cabo 
de cobre nu 50mm, contornando toda a área. Devido à estrutura do telhado ser metálica a 
mesma será aterrada, formando uma gaiola com sua própria estrutura, porem afim de se evitar 
contatos diretos com a cobertura foi dimensionado uma malha de cobertura de 20x10m nível III 
com barras de alumínio sobre a cobertura.  
A malha de cobertura adotada foi de 20x10m. A modulação utilizada na malha de aterramento 
foi de descidas a cada 20metros ou conforme modulação do prédio onde foi cravada uma haste 
tipo Copperweld 5/8” x 2440mm com camada mínima de 250micras. Os cabos da malha e 
condutores de descida serão soldados às hastes com solda exotérmica. As descidas do SPDA 
serão realizadas com barras de alumínio 3/4”x1/8” até próximo ao piso e a partir deste ponto 
seguirão com cabo de cobre até as hastes de aterramento. A conexão entre cabo de cobre e 
barra de aluminio deverá ser realizada com terminal mecânico bimetalico. Após a instalação, a 
empresa executora fornecerá laudo técnico com ART, comprovando a resistência ôhmica do 
aterramento, que deverá ser menor que 10ohms. Após todos os prédios instalados, a malha de 
aterramento se constituirá de uma única malha para toda a área. 
Em caso de descarga atmosférica direta no telhado de alguma área o mesmo poderá 
apresentar pontos quentes e perfurações no telhado, o que é permitido por norma.  
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b.3.2 – Critérios a serem observados 
 
• O sistema de terra deve estabelecer uma resistência ôhmica não superior a 10 ohms para 

edificações em geral. 
• A edificação possui diversas descidas que serão interligadas à malha única no solo e aos 

demais prédios. 
• Os eletrodos de terra não poderão ser instalados nas seguintes condições: 

o Em postos de abastecimento d'água;  
o Em fossas sépticas; 
o Salvo quando utilizado em caixa de inspeção. 
 

• Os materiais utilizados não deverão formar corrosão galvânica entre si. 
• As interligações entre massas metálicas e o SPDA serão as mais curtas possíveis.  
 
b.3.3 – Condutores de Descida 
 
• Quaisquer que sejam o número de descidas, serão interligadas entre si no solo. 
• Os ângulos de curvatura dos condutores de descida, devem ser sempre iguais ou 

superiores a 90 graus. 
• Em locais onde possa ser atacado quimicamente, o condutor de descida deverá ser 

revestido apropriadamente, por material resistente ao ataque. 
• Para diminuir os riscos de aparecimento de centelhamento perigoso, devem-se dispor as 

descidas de modo que : 
o A corrente percorra trajetos bem paralelos; e 
o O comprimento desses trajetos seja o mais curto possível. 
 

• As descidas foram distribuídas no perímetro do volume a proteger, de maneira que seus 
espaçamentos mínimos não sejam superiores aos valores indicados na tabela das Normas 
do Corpo de Bombeiros. 

• As massas metálicas estendidas na altura do telhado ou acima deste, serão ligadas entre si 
e à instalação de SPCDA mais próxima. 

• As descidas deverão ser fixadas a parede por meio de parafusos, buchas e arruelas com 
distancia entre fixadores de no máximo 100 cm entre si. 

 
b.3.4 – Sistema de Pára-Raios 
 
• O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será feito por meio de gaiola de 

Faraday, constituída pela estrutura e cobertura metálica das edificações e com malha de 
proteção superior. 

• Para todo o sistema deverá ser feito uma inspeção e melhoria em todos os pontos de 
conexão e captação que não estiverem de acordo. Esta inspeção deverá ser realizada 
juntamente com profissional designado pela INFRAERO e depois lançado os resultados em 
documento adequado; 

• Deverá ser garantido um perfeito contato elétrico entre todas as partes metálicas que 
compõem a cobertura. 

• Todas as conexões entre a estrutura da cobertura e o aterramento utilizarão terminais 
mecânicos, apropriados para as bitolas de cabo utilizadas. 

 
b.3.5 – Malha de Aterramento 
 
• A malha de aterramento será composta por cabo de cobre nu bitola de 50mm2 enterrada a 

uma profundidade mínima de 70cm do solo. 
• Havendo necessidade de emenda do cabo da malha esta só poderá ser realizada junto as 

hastes de aterramento. 
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• A malha de aterramento deverá estar enterrada a uma distancia mínima de 50cm das 
fundações dos prédios. 

• Em solos secos, arenosos ou rochosos, havendo dificuldade de ser conseguido o mínimo 
de resistência ôhmica estabelecida, será necessário o acréscimo de eletrodos, ou o 
emprego de fitas dispostas radialmente ou ainda pela construção de poços de sal e carvão, 
tendo ao fundo uma placa de cobre de 2 mm x 0,25m², ligada ao cabo de descida.  

• Quando se verificar que uma tomada de rocha de pequena profundidade se localiza no 
lugar de ligação a terra, deverá ser enterradas fitas de valores radiais de 4 metros de 
comprimento e profundidade uniforme em torno da rocha. 

• Caso a resistência do aterramento seja superior à especificada de no máximo 10ohms, 
deverão ser acrescentadas novas hastes, mantendo-se uma distância mínima entre as 
mesmas de 300 cm. 

• As hastes utilizadas no aterramento deverão possuir no mínimo as seguintes medidas: 
5/8”x244cm com alta camada 250µm de cobre. Caso o solo seja muito corrosivo utilizar 
hastes de cobre 99% de pureza. 

• O sistema de terra, quando em solos úmidos, deverá possuir no mínimo as medidas 5/8" x 
244 cm, preferencialmente junto ao lençol freático, distantes 3 metros entre si e interligados 
pelo mesmo condutor de descida. 

 
c) Especificação técnica de materiais 
 
c.1 – Alarme e Detecção de Incêndio 
 
c.1.1 – Central de Alarme 
 
A central deverá possuir 01 laço de detecção isolado, admitindo os estilos 4, 6, ou 7 (com 
isoladores de curto-circuito) da NFPA 72. 
Permitir programação e lógica de laço cruzado. 
Endereçar um mínimo de 125 detectores e 125 módulos inteligentes por laço. 
Suportar, no mínimo, os seguintes dispositivos de campo: detectores térmicos; 
termovelocimétricos; de fumaça, por tecnologia de detecção iônica; de fumaça, por tecnologia 
de detecção óptica; de fumaça, por tecnologia de detecção a laser; de fumaça e temperatura 
(multisensor e/ou multicritério); de fumaça por feixe de luz (”beam detectors”), acionadores 
manuais, sinalizadores audiovisuais, etc. 
Testar, automática e periodicamente, a funcionalidade e a sensibilidade de cada um dos 
detectores, atendendo as exigências da norma NFPA 72; 
Possibilitar o ajuste manual de sensibilidade para os detectores de fumaça, em pelo menos 05 
níveis distintos de alarme, e em 05 níveis distintos de pré-alarme. 
Compensar automaticamente o nível de empoeiramento de cada detector, na leitura da sua 
câmara interna, para evitar alarmes falsos – “drift compensation”. 
Capacidade de auto-ajustar o nível de pré-alarme de cada detector de fumaça. 
Ter três tipos de aviso de manutenção de cada detector (alerta, aviso e avaria). 
Admitir programação de ajuste automático da sensibilidade de cada detector, conforme 
calendário interno (por hora do dia e por dia da semana). 
Armazenar, em memória não volátil, no mínimo, 800 eventos e mais 200 alarmes. 
A consulta ao arquivo histórico deve permitir filtrar a classificação dos eventos pelo tipo, hora, 
data e endereço no laço de controle. 
Ser capaz de operar em modo degradado, ou seja, na improvável falha da CPU, o painel 
deverá continuar a supervisão e, quando for o caso, gerar um alarme geral. 
Possuir mais de 90 zonas de software, programáveis. 
Ter funções para programação de: sensibilidade dia/noite, tempos de retardo, etc. 
Ter, no mínimo, 10 zonas de programação de supressão/combate automáticos. 
Lógicas de laço cruzado, aborto, tempo de retardo, sequências de aviso. 
Disponibilizar, como ferramenta de software, pelo menos, 20 equações lógicas (matriz 
causa/efeito), para a execução de configurações mais complexas. 
Permitir a programação do sistema localmente (“display” frontal do painel) ou através de uma 
estação de trabalho remota (computador). 
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Verificar todos os dispositivos do laço de controle em menos de 2 segundos. 
Ativar todos os módulos de comando em até 3 segundos. 
Ter teclado e “display” LCD com 80 caracteres (02 linhas com 40 caracteres cada). 
Disponibilizar todas as informações, tais como mensagens de software, no “display” do painel, 
no idioma português. 
Visualizar, no “display” frontal do painel, diversas situações distintas, a saber: 
• Alarmes; 
• Pré-Alarmes; 
• Falhas; 
• Supervisão (exemplos: posição de válvulas); 
• Segurança (exemplos: portas e janelas onde haja combate automático por gás). 
 
O painel deverá ser fornecido montado em gabinete metálico apropriado, o qual deve ser 
mantido permanentemente trancado, sendo sua chave disponível apenas a operadores 
devidamente treinados, aos quais deverão ser fornecidas senhas, com níveis diferentes de 
liberação de acesso, à operação e à programação. 
Prover uma porta RS-232, para a conexão de uma impressora matricial opcional. 
Prover uma porta RS-485, para conexão opcional de até 32 anunciadores remotos. 
Possibilitar a interligação de até 102 painéis em rede, listada e certificada pelo UL, utilizando 
como meio físico: fibra óptica.  
Permitir o inter-relacionamento de entradas e saídas de painéis distintos, ligados na mesma 
rede; ou seja: poderá ser programado, em painéis da mesma rede, que um evento ocorrido em 
um dos painéis, gere a ativação de uma saída em outro. 
Prover, opcionalmente, interface do painel, ou da rede de painéis, em protocolo de 
comunicação aberto, como o BACnet TCP/IP, com sistemas de automação predial. 
Propiciar a implementação opcional de uma interface, que atue como um servidor HTML, de 
modo que se poderá visualizar, através da Internet ou Intranet, o histórico de eventos, tais 
como alarmes e falhas, armazenados num painel, esteja ele isolado ou fazendo parte de uma 
rede de painéis. Esta interface poderá, ainda, gerar e-mails automaticamente, para um grupo 
pré-definido de usuários, onde serão enviadas informações de eventos do sistema, tais como: 
alarmes e falhas. 
Disponibilizar recursos opcionais de equipamento e de programação, que permitam apresentar, 
em tempo real, telas gráficas, com a localização dos eventos; em microcomputador PC 
compatível. 
As funções de programação deverão: 
Ser acessíveis através de senhas;  
Dividir as senhas de acesso nos níveis: supervisão, operação e programação. 
 
Funções que devem ser permitidas para o nível de operação: 
• Visualização da configuração do sistema; 
• Visualização dos parâmetros associados a componentes do sistema, e 
• Detalhamento de mensagens de alerta/alarme e mudanças de estado ocorridas. 

 
Funções que devem ser permitidas para o nível de supervisão: 
• Alteração do nível de sensibilidade dos sensores de fumaça; 
• Ativação e desativação de detectores individualmente, por módulos e por zonas; 
• Acerto de data e hora; 
• Visualização de diagnóstico do sistema; e 
• Execução de todas as funções permitidas ao nível de operação. 

 
Funções que devem ser permitidas para o nível de programação: 
• Definição dos endereços dos dispositivos endereçáveis do sistema; 
• Definição do dispositivo (detector de calor/fumaça) associado aos endereços; 
• Definição das mensagens de alarme que serão apresentadas ao operador; 
• Definição dos comandos a serem executados quando for detectado um incêndio; 
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• Definição das zonas de detecção, onde um alarme só será acionado quando um 
determinado dispositivo detectar um início de incêndio; 

• Definição do tempo de persistência de detecção de incêndio, para dispositivos individuais 
ou agrupados, situados em determinada zona de detecção; 

• Funções permitidas para o nível de supervisão. 
 

Possuir as seguintes opções de fonte de alimentação primária: 
• 120 Vac, 50/60 Hz, 3,0 A; OU 
•  220/240 Vac, 50/60 Hz, 1,5 A. 

 
Possuir Saída de Alimentações 24 Vcc 6,0 A (total), assim distribuídas: 
• 04 Circuitos de Notificação (para sinalizadores) – 1,5 A cada um; 
• 01 Saída 24 Vcc de 1,25 A Resetável; 
• 01 Saída 24 Vcc de 1,25 A Não Resetável. 
• Cada uma de suas saídas deve ser isolada, sendo que um curto-circuito gerado em uma 

saída NAC não pode gerar problemas nas outras saídas NAC do mesmo módulo 
(atendendo às exigências da UL 864 9ª edição). 

 
Possuir carregador para as seguintes baterias: 18 a 200 Ah.  
A fonte de alimentação principal deverá necessariamente ser desenhada para supervisionar os 
circuitos de carga de baterias (atendendo às exigências da UL 864 9ª edição) 
Poder operar na seguinte faixa de temperatura: de 0 a 49 ºC – atender à NFPA (se possível 
controlar temperatura ambiente entre 15 e 27 ºC). 
Poder operar na seguinte umidade relativa máxima: 93% ± 2% (sem condensação) a 32 ºC ± 
2ºC. 
 
c.1.2 – Fonte de Alimentação Remota 
 
Caso o sistema proposto necessite de fontes de alimentação remota para reforço do sinal as 
mesmas deverão seguir esta especificação. 
As fontes auxiliares, quando aplicáveis, poderão ser instaladas dentro do gabinete do painel 
central, ao lado do painel central devidamente acondicionadas, ou remotamente, 
estrategicamente posicionadas próximo aos equipamentos que deverão ser alimentados pelas 
mesmas. As fontes devem possuir as seguintes características: 
• Capacidade para fornecer a tensão em 24 Vcc totalmente estabilizada e filtrada 
• Ter saídas independentes de potência limitada, sendo que as saídas devem ser isoladas, 

sendo que um curto-circuito gerado em uma saída não pode gerar problemas nas outras 
saídas (atendendo às exigências da UL 864 9ª edição) 

• As saídas podem ser configuradas como NAC ou 24 Vcc; 
• Saídas NAC configuráveis para sincronização de circuitos de luzes estroboscópicas, 

atendendo as normas ADA; 
• Ativação independente de cada uma das saídas através de entrada específica; 
• Supervisão das saídas contra curtos, circuito aberto ou falha a terra; 
• Permitir configuração das saídas em classe B (estilo Y) ou classe A (estilo Z) 
• Ser totalmente supervisionadas quanto a condições de falhas (falta de alimentação AC, 

falha para a terra, falha interna ou do circuito de carga de baterias; 
• Permitir a supervisão das falhas e comando de suas saídas através de conexão direta ao 

laço do painel central ou através de módulos específicos; 
• Ter carregador de bateria incorporado ou entrada para carregador externo capaz de manter 

o funcionamento da fonte nas condições da norma NBR 9441 
 
c.1.3 – Cartão para Comunicação em Rede 
 
O cartão eletrônico é necessário para que os painéis de incêndio sejam interligados em rede. 
Este deverá possuir, no mínimo, as seguintes características técnicas: 
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• Suportar fibra óptica como meio físico de comunicação entre cartões, mesmo que para isso 
sejam utilizados modelos diferentes de cartões. 

• Possuir LEDs para facilitar a análise de possíveis falhas. 
• Devem regenerar e amplificar o sinal de comunicação na saída de cada cartão. Entretanto, 

podem ser usados repetidores de sinal, para possibilitar o aumento de distâncias entre 
painéis, ou para mudar de fibra óptica para cabo ou vice-versa (RPT-F ou RPT-WF). 

• Para opção de meio físico - fibra óptica: 
o Usar fibra multimodo nas seguintes opções:  
o 62,5/125 µm – atenuação máxima de 8,0 dB; 
o 50/125 µm – atenuação máxima de 4,2 dB. 
o Utilizar fibra padrão de 850 nm. 
o Deverão ser previstos conectores estilo ST. 
o Taxa de transmissão deve ser de 312,5 Kbaud. 

 
• Poder operar na seguinte faixa de temperatura: de 0 a 49 ºC – atender à NFPA (se possível 

controlar temperatura ambiente entre 15 e 27 ºC). 
• Poder operar na seguinte umidade relativa máxima: 93% ± 2% (sem condensação) a 32 ºC 

± 2 ºC. 
 
c.1.4 – Detector Óptico de Fumaça 
 
Os detectores ópticos de fumaça deverão ser do tipo “plug-in”, endereçáveis, listados UL como 
compatíveis com o painel de detecção e alarme de incêndio em cujo laço serão interligados; e 
serão constituídos de uma câmara com sensor óptico analógico, projetada para detectar a 
fumaça produzida por diversos tipos de materiais combustíveis. O painel deverá obter a leitura 
analógica de cada detector, cada vez que se comunicar, e comparar a leitura com o ajuste pré-
programado, alarmando se tal ajuste for excedido. Através de leitura da variável, o painel 
também poderá reconhecer o nível de poeira depositado na câmara do detector. 
Características básicas do detector: 
• Possuir design de baixo perfil (máximo de 5,3 cm de altura). 
• Ser leve, de modo a não sobrecarregar o forro onde for instalado (máximo de 147 g). 
• Ter corpo selado, para evitar contrapressão de ar. 
• Deverá aceitar várias opções de bases: 

o Simples, sem eletrônica, padrão americano (de 6 polegadas); 
o Simples, sem eletrônica, padrão europeu (de 100 milímetros – 4 polegadas); 
o Com módulo isolador de curto-circuito; 
o Com relé; 
o Com alarme sonoro embutido. 
 

• Conectar-se ao laço de detecção SLC através de dois fios. 
• Admitir alimentação entre 15 Vcc e 32 Vcc – pico. 
• Consumir pouca corrente: entre 250 e 360 µA a 24 Vcc. 
• Admitir conexão de LED remoto opcional, do mesmo fabricante do detector. 
• Dispor de comunicação analógica endereçável estável, com imunidade a ruídos. 
• Possuir dispositivo rotativo decimal de fácil compreensão, para endereçamento. 
• Ter dois LEDs bicolores, opostamente montados, garantindo sua visualização, num ângulo 

de 360°. Os LEDs devem piscar na cor verde, todo ve z que o detector for endereçado pelo 
painel, e devem ficar acesos, na cor vermelha, em caso de alarme. 

• Permitir realizar teste remoto, através da função “Walk Test” do painel de detecção. 
Durante o “Walk Test”, o “display” do painel deverá exibir endereços seqüenciais de 
detectores, e os LEDs desses detectores piscarão, indicando normalidade no sistema. 

• Deverá possuir uma chave de teste de funcionamento através de imã externo, evitando a 
necessidade de, periodicamente, inundar a câmara de detecção com gás e poeira, e 
evitando, também, a realização de testes por pessoal não autorizado. 

• Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C  a 49°C (32°F a 120°F). 
• Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% – 93% sem condensação. 
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• Limite de velocidade listado pela UL = 0 a 1.219,2 m/minuto (4.000 pés/minuto). 
 
c.1.5 – Detector Termovelocimétrico 
 
O detector térmovelocimétrico deverá ser do tipo “plug-in”, endereçável, listado UL como 
compatível com o painel de detecção e alarme de incêndio em cujo laço será interligados; e 
será constituído de um circuito sensor com termistores, que permitirá detectar quando a 
temperatura no ambiente protegido subir mais que 8,3°C (15°F) por minuto. 
Características básicas do detector: 
• Possuir design de baixo perfil (máximo de 5,3 cm de altura). 
• Ser leve, de modo a não sobrecarregar o forro onde for instalado (máximo de 137 g). 
• Ter corpo selado, para evitar contrapressão de ar. 
• Deverá aceitar várias opções de bases: 

o Simples, sem eletrônica, padrão americano (de 6 polegadas); 
o Simples, sem eletrônica, padrão europeu (de 100 milímetros – 4 polegadas); 
o Com módulo isolador de curto-circuito; 
o Com relé; 
o Com alarme sonoro embutido. 
 

• Conectar-se ao laço de detecção SLC através de dois fios. 
• Admitir alimentação entre 15 Vcc e 32 Vcc – pico. 
• Consumir pouca corrente: entre 200 e 300 µA a 24 Vcc. 
• Admitir conexão de LED remoto opcional, do mesmo fabricante do detector. 
• Possuir a mais moderna tecnologia de termistores, para respostas rápidas. 
• Sair de fábrica regulado para alarme em 8,3°C/minu to (15°F/minuto). 
• Dispor de comunicação analógica endereçável estável, com imunidade a ruídos. 
• Possuir dispositivo rotativo decimal de fácil compreensão, para endereçamento. 
• Ter dois LEDs bicolores, opostamente montados, garantindo sua visualização, num ângulo 

de 360°. Os LEDs devem piscar na cor verde, todo ve z que o detector for endereçado pelo 
painel, e devem ficar acesos, na cor vermelha, em caso de alarme. 

• Permitir realizar teste remoto, através da função “Walk Test” do painel de detecção. 
Durante o “Walk Test”, o “display” do painel deverá exibir endereços seqüenciais de 
detectores, e os LEDs desses detectores piscarão, indicando normalidade no sistema. 

• Deverá possuir uma chave de teste de funcionamento através de imã externo, evitando a 
necessidade de, periodicamente, aquecer a câmara de detecção, e evitando, também, a 
realização de testes por pessoal não autorizado. 

• Poder operar na seguinte faixa de temperatura: - 20ºC a 38°C (- 4°F a 100°F). 
• Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% – 93% sem condensação. 
 
c.1.6 – Acionador manual de alarme endereçável – Uso Interno 
 
O acionador manual de alarme de incêndio deverá ser de dupla ação (empurre e abaixe), do 
tipo não-codificado, endereçável, listado UL, compatível com o painel de detecção e alarme de 
incêndio em cujo laço será conectado, para instalação em ambientes internos. Sua construção 
deve ser de tal modo que, após a alavanca frontal ser acionada, não seja mais possível 
recolocá-la em condição normal, exceto por meio de uma chave apropriada de rearme. Deverá 
ser conectado com dois fios a um dos laços SLC do painel de detecção e alarme de incêndio, 
que, periodicamente, solicitará ao acionador manual dados sobre seu estado. O LED de 
amostragem do laço deverá ser claramente visível pela frente do acionador. Deverá possuir 
inscrições em português.  
Características básicas do acionador:  
• Terá que permitir sua abertura para manutenção sem causar uma condição de alarme. 
• Deve necessitar de força de acionamento menor que 2,25 kg (5 lb) - exigido pelo ADA. 
• Terá que ter excelente visibilidade. 
• Deverá ter formato atraente e acabamento texturizado. 
• Terá que ser rearmado por meio de chave apropriada de rearme. 
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• Se possível, incluir texto em Braille na alavanca do acionador. 
• A alavanca deverá permanecer presa, na posição baixa, e a palavra ATIVADO deverá 

aparecer, para indicar claramente que o acionador foi ativado. 
• Terá de conectar-se ao laço de detecção SLC através de dois fios. 
• Deverá admitir alimentação entre 15 Vcc e 32 Vcc – pico. 
• Terá de dispor de comunicação analógica endereçável estável, com imunidade a ruídos. 
• Deverá possuir dispositivo rotativo decimal de fácil compreensão, para endereçamento. 
• Terá LED bicolor brilhante, que garanta sua clara visualização, através da alavanca. Esse 

LED deve piscar, na cor verde, todo vez que o detector for endereçado pelo painel, e deve 
ficar aceso, na cor vermelha, em caso de ativação do acionador. 

• Deverá ser possível sua instalação interna abrigada sobre caixa de passagem padrão. 
 

c.1.7 – Acionador manual de alarme endereçável – Uso Externo 
 

O acionador manual de alarme de incêndio deverá ser de dupla ação (empurre e abaixe), do 
tipo não-codificado, endereçável, listado UL, compatível com o painel de detecção e alarme de 
incêndio em cujo laço será conectado, para instalação em ambientes externos. Para tanto ser 
instalado em uma caixa de montagem apropriada. Sua construção deve ser de tal modo que, 
após a alavanca frontal ser acionada, não seja mais possível recolocá-la em condição normal, 
exceto por meio de uma chave apropriada de rearme. Deverá ser conectado com dois fios a um 
dos laços SLC do painel de detecção e alarme de incêndio, que, periodicamente, solicitará ao 
acionador manual dados sobre seu estado. O LED de amostragem do laço deverá ser 
claramente visível pela frente do acionador. Deverá possuir inscrições em português.  
Características básicas do acionador:  
• Terá que permitir sua abertura para manutenção sem causar uma condição de alarme. 
• Deve necessitar de força de acionamento menor que 2,25 kg (5 lb) - exigido pelo ADA. 
• Terá que ter excelente visibilidade. 
• Deverá ter formato atraente e acabamento texturizado. 
• Terá que ser rearmado por meio de chave apropriada de rearme. 
• Se possível, incluir texto em Braille na alavanca do acionador. 
• A alavanca deverá permanecer presa, na posição baixa, e a palavra ATIVADO deverá 

aparecer, para indicar claramente que o acionador foi ativado. 
• Terá de conectar-se ao laço de detecção SLC através de dois fios. 
• Deverá admitir alimentação entre 15 Vcc e 32 Vcc – pico. 
• Terá de dispor de comunicação analógica endereçável estável, com imunidade a ruídos. 
• Deverá possuir dispositivo rotativo decimal de fácil compreensão, para endereçamento. 
• Terá LED bicolor brilhante, que garanta sua clara visualização, através da alavanca. Esse 

LED deve piscar, na cor verde, todo vez que o detector for endereçado pelo painel, e deve 
ficar aceso, na cor vermelha, em caso de ativação do acionador. 

 
c.1.8 – Tampa de Proteção para Acionadores Manuais a Prova de Tempo 
 
Proteção externa em construção de plástico resistente e transparente, que garante a não 
ativação indesejável do acionador manual e também a proteção do acionador à intempéries. 
Deve ser instalada sobreposta ao conjunto acionador manual e caixa de montagem, com a 
inclusão também de um anel de vedação específico. 
Características da peça:  
• Grau de proteção: IP-65 com proteção UV 

 
c.1.9 – Modulo Monitor 
 
Esse módulo deverá supervisionar dispositivos que, em alarme, fechem um contato, livre de 
potencial, tais como detectores de gás, de chama e outros. Este módulo deve dispor de 
sinalização visual (LED), para indicar a ocorrência de alarmes. 
Características básicas do módulo: 
• Conectar-se ao laço de detecção SLC através de dois fios 
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• Admitir alimentação entre 15 Vcc e 32 Vcc. 
• Baixo consumo de corrente: 375 µA (LED piscando); 5,1 mA (LED aceso). 
• Ter grande imunidade a níveis de ruído elevados (EMF/RFI). 
• Possuir identificação interna que permita ao painel de controle automaticamente identificar 

este dispositivo como um módulo de monitoramento. 
• Dispor de comunicação analógica endereçável estável, com imunidade a ruídos. 
• Possuir dispositivo rotativo decimal de fácil compreensão, para endereçamento. 
• Ter LED bicolor com amplo ângulo de visão, que garanta sua clara visualização. Esse LED 

deve piscar, na cor verde, todo vez que o módulo for endereçado pelo painel, e deve ficar 
aceso, na cor vermelha, em caso de ativação do módulo. 

• Ter resistência fim de linha (EOL): 47K ohms. 
• Permitir ligação em classe A, tanto no SLC quanto no IDC. 
• Resistência máxima da fiação da fiação do circuito de monitoração (IDC): 1.500 ohms. 
• Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C  a 49°C (32°F a 120°F). 
• Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% – 93% sem condensação. 
 
c.1.10 – Modulo Isolador de Curto-Circuito 
 
Módulo utilizado para permitir ao sistema, em caso de um curto-circuito entre os condutores de 
um laço SLC, manter parte desse mesmo laço funcionando, desativando apenas os 
dispositivos ligados ao trecho do laço onde houver ocorrido a falha. No projeto, módulos 
isoladores de falha estão distribuídos nos laços SLC entre grupos de até 20 dispositivos de 
campo (detectores, módulos e acionadores manuais), de modo que a atuação de um módulo 
isolador de falha desative apenas os dispositivos a ele ligados, isolando as conseqüências de 
um curto circuito àquele trecho de laço SLC, mantendo os demais dispositivos em 
funcionamento. Onde aplicável, serão aceitas bases isoladoras, em substituição aos módulos 
isoladores. 
Características básicas do módulo:  
• Deve abrir automaticamente o laço SLC, quando a tensão cair abaixo de 4 Vcc. 
• Terá de se religar automaticamente após a correção do curto circuito. 
• Deve suportar que a fiação seja feita nos estilos 4, 6 ou 7. 
• Ter circuitos internos alimentados diretamente por laço SLC de dois fios. 
• Admitir alimentação entre 15 Vcc e 32 Vcc. 
• Consumir corrente de standby máxima de 400 µA, fora a corrente de supervisão. 
• Deve fornecer pulso de corrente de 30 mA por 15 ms. 
• Ter grande imunidade a níveis de ruído elevados (EMF/RFI). 
• Ter LED bicolor com amplo ângulo de visão, que garanta sua clara visualização. Esse LED 

deve piscar, na cor verde, indicando condição normal de funcionamento, e deve ficar aceso, 
na cor vermelha, em caso de detecção de curto circuito no laço SLC. 

• Possuir máxima corrente de operação de 5 mA (LED travado em alarme). 
• Permitir operações com até 25 dispositivos entre módulos isoladores *. 
• Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C  a 49°C (32°F a 120°F). 
• Poder operar na seguinte faixa de umidade relativa: 10% – 93% sem condensação. 
 
c.1.11 – Sinalizador Audiovisual de Parede – Uso Interno 
 
Sinalizador áudio-visual para montagem em parede e uso interno, que permitirá atender às normas 
NBR-9441, NFPA72 e NBR-9050, devendo, para tanto, atender às seguintes características: 
• Dispositivo para instalação a dois fios; 
• Ser do tipo “plug-in”, permitindo teste de isolação da fiação e facilitando a instalação. 
• Admitir alimentação entre 16 Vcc e 33 Vcc. 
• Permitir conexão a dispositivos de controle supervisionado, admitindo polarização reversa e 

alimentação reduzida, conforme o padrão para tais dispositivos. 
• Possuir comutador para fácil seleção manual de até três tons sonoros distintos, nos níveis 

baixo, médio, ou alto, de modo que o alarme seja ouvido em todos os ambientes, conforme 
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projetado, e que se possa diferenciá-lo de quaisquer outras eventuais sinalizações sonoras 
existentes no local da instalação do mesmo. 

• Ter chave para a seleção manual, em até sete diferentes ajustes (de 15 a 115 Cd), do nível 
de intensidade luminosa, de modo que o alarme seja visto em todos os ambientes, 
conforme projetado, e que se possa diferenciá-lo de quaisquer outras sinalizações 
luminosas existentes no local de instalação do mesmo. O nível de intensidade luminosa 
selecionado deverá ser facilmente visível, mesmo após a instalação do dispositivo. 

• Ter capacidade de atingir um nível sonoro de 88 dBA a 3 metros (entre 16 e 33 Vcc) – 
padrão de som não temporal de alta potência. 

• Possuir as seguintes correntes de operação: 
• 90 mA (entre 16 e 33Vcc), selecionado em 15/75 candelas, padrão de som temporal de alta 

potência. 
• 218 mA (entre 16 e 33Vcc), selecionado em 115 candelas, padrão de som temporal de alta 

potência. 
• Poder operar na seguinte faixa de temperatura: 0°C  a 49°C (32°F a 120°F). 
• Cor: vermelha ou branca 
 
c.1.12 – Sinalizador Audiovisual de Parede – Uso Externo 
 
Sinalizador áudio-visual para montagem em parede e uso externo (a prova de intempéries), que 
permitirá atender às normas NBR-9441, NFPA72 e NBR-9050, devendo, para tanto, atender às 
seguintes características: 
• Dispositivo para instalação a dois fios; 
• Ser do tipo “plug-in”, permitindo teste de isolação da fiação e facilitando a instalação. 
• Admitir alimentação entre 16 Vcc e 33 Vcc. 
• Permitir conexão a dispositivos de controle supervisionado, admitindo polarização reversa e 

alimentação reduzida, conforme o padrão para tais dispositivos. 
• Possuir comutador para fácil seleção manual de até três tons sonoros distintos, nos níveis 

baixo, médio, ou alto, de modo que o alarme seja ouvido em todos os ambientes, conforme 
projetado, e que se possa diferenciá-lo de quaisquer outras eventuais sinalizações sonoras 
existentes no local da instalação do mesmo. 

• Ter chave para a seleção manual, em até sete diferentes ajustes (de 15 a 115 Cd), do nível 
de intensidade luminosa, de modo que o alarme seja visto em todos os ambientes, 
conforme projetado, e que se possa diferenciá-lo de quaisquer outras sinalizações 
luminosas existentes no local de instalação do mesmo. O nível de intensidade luminosa 
selecionado deverá ser facilmente visível, mesmo após a instalação do dispositivo. 

• Ter capacidade de atingir um nível sonoro de 88 dBA a 3 metros (entre 16 e 33 Vcc) – 
padrão de som não temporal de alta potência. 

• Possuir as seguintes correntes de operação: 
• 90 mA (entre 16 e 33Vcc), selecionado em 15/75 candelas, padrão de som temporal de alta 

potência. 
• 218 mA (entre 16 e 33Vcc), selecionado em 115 candelas, padrão de som temporal de alta 

potência. 
• Poder operar na seguinte faixa de temperatura: -40°C a 66°C (-40°F a 151°F). 
• Grau de proteção: IP-55 com proteção UV 
• Cor: vermelha 
 
c.1.13 – Cabos de Alarme 
 
Todo e qualquer tipo de cabo utilizado na instalação de sistemas de detecção e alarme de 
incêndios (circuitos de alimentação dos painéis, circuitos de laço de detecção, circuitos de 
sinalizadores, circuitos de áudio-evacuação, circuitos de telefonia de emergência, circuitos de 
redes de painéis, circuitos de painéis repetidores, circuitos de anunciadores remotos, etc.), deverá 
atender a normas vigentes e também às especificações técnicas estabelecidas pelo fabricante do 
sistema. 
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c.2 – Iluminação de Emergência 
 
Os blocos e placas autônomas deverão seguir os seguintes requisitos: 
• Blocos autônomos com dois projetores em led de 9W cada, fixados na parede a uma altura 

média de 300cm, com as seguintes características: 
o Tensão de operação 12 Vcc; 
o Leds de Alta Intensidade 6 x 1,5W; 
o Bateria selada; 
o Dispositivo de teste incorporado ao equipamento; 
o Autonomia de 2 horas; 
o Tempo de comutação inferior a 5 segundos do estado de vigília ao estado de 

funcionamento; 
o Circuito carregador para os blocos autônomos, com recarga automática, de 

forma a permitir que a tensão da bateria permaneça com 100% da tensão 
nominal. 

o Carga baseada em corrente limitada com supervisão constante, evitando-se 
sempre carga rápida; 

o Supervisão constante da tensão da bateria associada à corrente de carga, 
evitando a evaporação do eletrólito; 

o O circuito carregador foi previsto de forma a possibilitar que as baterias 
recuperem sua carga até 80% em 12 horas, a partir do restabelecimento da 
energia da rede geral; 

o Seccionador de proteção da Fonte, para interrupção do fornecimento de energia 
quando a mesma atingir o limite de carga útil especificado pelo fabricante da 
bateria; 

o As passagens de estado de vigília ao estado de funcionamento e vice-versa 
devem acontecer simultaneamente para valores de tensão da rede normal, 
compreendidos entre 85% a 70% e entre 75% a 90%, para ambientes em que 
não possa haver interrupção do nível de iluminamento. 

o Os aparelhos devem ser constituídos de forma que quaisquer de suas partes 
resistam a uma temperatura de 70ºC no mínimo por uma hora. 

 
• Blocos autônomos com fonte luminosa em Led, fixados na parede a uma altura média de 

220 cm, com as seguintes características: 
o Tensão de operação 6Vcc; 
o Leds de Alta Intensidade 12 x 0,5W; 
o Bateria selada; 
o Dispositivo de teste incorporado ao equipamento; 
o Autonomia de 6 horas; 
o Tempo de comutação inferior a 5 segundos do estado de vigília ao estado de 

funcionamento; 
o Circuito carregador para os blocos autônomos, com recarga automática, de 

forma a permitir que a tensão da bateria permaneça com 100% da tensão 
nominal. 

o Carga baseada em corrente limitada com supervisão constante, evitando-se 
sempre carga rápida; 

o Supervisão constante da tensão da bateria associada à corrente de carga, 
evitando a evaporação do eletrólito; 

o O circuito carregador foi previsto de forma a possibilitar que as baterias 
recuperem sua carga até 80% em 12 horas, a partir do restabelecimento da 
energia da rede geral; 

o Seccionador de proteção da Fonte, para interrupção do fornecimento de energia 
quando a mesma atingir o limite de carga útil especificado pelo fabricante da 
bateria; 

o As passagens de estado de vigília ao estado de funcionamento e vice-versa 
devem acontecer simultaneamente para valores de tensão da rede normal, 
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compreendidos entre 85% a 70% e entre 75% a 90%, para ambientes em que 
não possa haver interrupção do nível de iluminamento. 

o Os aparelhos devem ser constituídos de forma que quaisquer de suas partes 
resistam a uma temperatura de 70ºC no mínimo por uma hora. 

 
Todas as rotas de fuga indicadas nos projetos por meio de sinalização deverão ter suas aberturas 
para o lado do fluxo de saída.  
Todas as portas de saída das áreas de produção deverão ser dotadas de placas de sinalização 
fotoluminescente conforme. Estas placas deverão obedecer a NBR-13434 e serem 
fotoluminescentes 
• Placas plásticas fotoluminescentes utilizadas no projeto para sinalização complementar das 

rotas de fuga e saída. Estas placas deverão ter as seguintes características: 
o Material: PVC rígido fotoluminescente de alta intensidade luminosa de 2,00mm 

de espessura; 
o Impressão: Por serigrafia, com tinta de alta qualidade e resistência a UV, com 

garantia sem alteração das cores de impressão; 
o Resistência ao Fogo: Material auto-extingüível, em conformidade à norma IEC 

60092-101, exigindo pela NBR 13434, parte 2; 
o Superfície: Antiestática e de fácil limpeza com tratamento anti corrosivo para 

produtos químicos; 
o Características químicas: Não radioativo e isento de fósforo e chumbo; 
o Autonomia: 8mcd/m2 após 60minutos sem estimulação; 
o Atender a NBR 13434-3; 

 
A iluminação de emergência deverá garantir um nível mínimo de iluminancia no nível do piso, de: 
• 5 Lux em locais com desníveis: 

o Escadas; 
o Obstáculos. 
 

• 3 Lux em locais planos: 
o Corredores; 
o Halls; 

 
Caso isto não ocorra deverá ser previsto novos dispositivos. 
 
 
c.3 – Eletrodutos 
 
c.3.1 – Eletrodutos Internos 
 
Toda a fiação será alojada em eletrodutos de aço galvanizado a fogo conforme NBR-5598. 
Os eletrodutos utilizados para o sistema de iluminação de emergência não terão pintura, porem a 
cada 5 metros deverão possuir identificação por meio de adesivo ou pintura com fundo amarelo e 
letras pretas “ Iluminação de Emergência”. Já os eletrodutos utilizados para o sistema de alarme de 
incêndio deverão ser pintados na cor vermelha com mesmo tom da tubulação de hidrante. 
Os materiais serão recebidos e inspecionados quanto às dimensões, roscas e acabamento. Todas 
as barras de eletrodutos serão limpas internamente, com a passagem de escovas de nylon 
cilíndricas, tracionadas por arames de aço, após o que serão vedadas com materiais de fácil 
remoção  até a sua utilização. 
Os eletrodutos com amassamentos, rachaduras ou qualquer outro defeito não serão aproveitados 
para nenhum tipo de montagem.  As rebarbas, carepas e qualquer outra forma sólida que possa 
prejudicar a isolação dos condutores serão removidas com limas adequadas, antes da utilização 
dos eletrodutos. 
No caso de corte, os eletrodutos serão presos em morsas apropriadas, com os mordentes 
protegidos por chapas de alumínio e serão serrados perpendicularmente ao eixo. As rebarbas 
oriundas dos cortes serão removidas com limas. 
A abertura de novas roscas será executada com tarraxa manual, ou, em máquina rosqueadeira, 
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com cossinetes apropriados. Todas as roscas executadas na obra terão a mesma qualidade das 
roscas originais.  As roscas executadas em tubulação metálicas serão escovadas e receberão 
demão de tinta anticorrosiva, tipo zarcão, de fornecedor previamente aprovado pela fiscalização. 
Serão utilizadas somente curvas pré-fabricadas, sendo que não serão executadas curvaturas em 
eletrodutos na obra.  Em caso de necessidade decorrente de alteração de traçado, as mesmas 
serão executadas com equipamento hidráulico apropriado, utilizando-se a matriz para a bitola do 
tubo a ser curvado.   
Todas as curvas fabricadas serão submetidas à aprovação da INFRAERO antes da sua montagem 
na rede de dutos. 
Em todos os pontos necessários, serão instaladas uniões para facilitar a montagem e eventual 
desmontagem.   
Todas as emendas de eletrodutos rígidos serão executadas por meio de luvas atarraxadas em 
ambas as extremidades a serem ligadas. As pontas dos tubos serão rosqueadas na luva até que 
se toquem dentro da mesma. Serão utilizados os mesmos materiais e nas mesmas dimensões dos 
tubos a serem emendados. 
A fixação dos eletrodutos aos painéis será executada nos furos dos flanges dos mesmos, e com a 
instalação de arruelas roscadas na parte externa e buchas de acabamento na parte interna dos 
quadros. 
Os eletrodutos, quando instalados isoladamente junto às lajes ou paredes, serão fixados através de 
braçadeiras, presas por parafusos e buchas. 
Quando pendentes, os eletrodutos serão fixados através de suporte para tubo preso por tirante de 
vergalhão, suportado por um distanciador e fixado à laje por parafusos e buchas e a estrutura 
metálica por meio de balancim. 
Na montagem dos eletrodutos aparentes será considerada a seguinte seqüência: 
• Antes da montagem dos eletrodutos aparentes, o seu percurso previsto em projeto será  

verificado quanto a interferências;  
• No percurso definido serão marcadas e fixadas as braçadeiras para fixação dos 

eletrodutos, ou chumbados nos suportes de apoio dos mesmos; 
• A seguir serão instalados os eletrodutos, executadas as junções, rosqueando-se luvas, 

uniões, caixas de alumínio fundido e outros acessórios. 
 
Nas caixas de passagem os eletrodutos ficarão junto à face interna e as caixas ficarão faceando a 
linha de acabamento da parede.   
As aberturas para a instalação de eletrodutos e de caixas serão então fechadas com argamassa de 
cimento e areia até o faceamento. Em aberturas de forro o mesmo deverá ser fechado de tal forma 
que atinja as suas características iniciais.  
Em todos os trechos de eletrodutos, será instalado nos seus interiores um guia de arame 
galvanizado para facilitar o puxamento dos condutores elétricos. 
A exata localização dos dutos nos locais de instalação será definida quando de sua execução, de 
acordo com as dimensões finais da execução civil e observadas as interferências com outras 
instalações no local.   
Serão sempre utilizadas junções, reduções, derivações, curvas e deflexões com peças 
apropriadas, de maneira a garantir a qualidade, segurança e rigidez do conjunto montado. 
Todos os sistemas de dutos serão convenientemente aterrados em malha de terra, que será 
interligada à malha geral de aterramento.  
Sempre que houver mudança de direção do encaminhamento dos dutos deverá ser utilizado 
conduletes de alumínio apropriado e deverá ser deixada uma folga nos cabos para que os mesmos 
possam ser retirados do condulete uma proporção de 20cm. Nos casos de dutos em linha reta a 
cada 15 metros deverá ser instalado um condulete de inspeção. 
 
 
c.3.2 – Eletrodutos Externos 
 
Os dutos externos serão sempre do tipo corrugado de PEAD, quando igual ou  superiores ao 
diâmetro de 1 ½”, ou eletrodutos rígidos para bitolas inferiores. 
Os dutos em sua face superior deverão ficar a 70cm do nível do solo. 
Nas travessias de ruas ou pátios com circulação de veículos, deverá ser previsto proteção 
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mecânica por meio de chapas de concreto. 
Sobre as chapas de concreto ou a 20cm dos dutos, quando não houverem estas chapas, deverá 
ser colocada fita plástica amarela com dizeres ”Perigo Eletricidade”.  
Os dutos deverão ser alojados em “colchão” de areia, com inclinação para as caixas de inspeção a 
fim de evitar o depósito de água permanente. 
As valas abertas para dutos deverão ser reaterradas e compactadas até que adquira as condições 
originais do terreno. 
Para facilitar a enfiação foi previsto caixas de passagem a cada 30m, no máximo, ou no caso de 
haver mudança de direção. Estas caixas deverão possuir dreno ligado à rede pluvial, quando 
houver, ou, dreno feito com brita e areia. 
As caixas deverão ter resistência suficiente para o tipo de tráfego que houver no local, e tampa de 
Ferro Fundido, identificada com uso para que foi projetada, com dimensões e pesos compatíveis 
para manuseio sem equipamentos especiais. 
Os dutos subterrâneos que serão utilizados para o sistema de alarme deverão ser vermelhos ou 
em caso de o fornecedor não possuir este tipo de duto, deverá ser feita uma faixa de 20cm a cada 
5 metros de duto para identificação do duto.  
Caso seja optado pela pintura a mesma deverá ser executada de tal forma que não se deteriore ou 
saia com as condições físicas e químicas a qual será aplicada. 
 
c.4 – Caixas de Passagem 
 
Estas caixas deverão possuir drenos ligados à rede pluvial, quando houver o desnível necessário, 
ou dreno feito com brita e areia.  
As caixas deverão ter resistência suficiente para o tipo de tráfego que houver no local, e tampa de 
ferro fundido identificado com uso para a qual foi projetada conforme especificado em projeto, com 
dimensões e pesos compatíveis para manuseio sem equipamentos especiais. O padrão de 
acabamento deverá ser igual ou superior ao existente no local de interação com a caixa. 
Deverão possuir acabamento interno de reboco no caso de serem de alvenaria. 
As tampas serão de Ferro Fundido ou concreto conforme especificado em projeto deverá constar 
em alto ou baixo relevo a disciplina e o logotipo da INFRAERO. 
 
3.2.12.4  Instalações de STVV 
 
a) Introdução 
 
O presente projeto refere-se aos serviços de execução das instalações do Sistema de 
Televisão e Vigilância Eletrônica STVV da área dos Prédios da SEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 
(SESCINC) a serem implantados no Sítio do Aeroporto de Joinville, em Joinville - SC. 
Inclui-se o fornecimento de equipamentos, infra-estrutura, serviços complementares e todo o 
material necessário as instalações e o seu perfeito funcionamento. 
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Instalações 
Elétricas e Lógicas, relacionadas neste documento. 
Este descritivo define os procedimentos para a implantação de infra-estrutura de cabos de 
comunicação, tubulação, caixas de passagem e distribuição, tomadas, painéis de conexão para 
instalação do sistema de vigilância eletrônica, baseado em protocolo de rede TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), com cabeamento em categoria 6. Os 
serviços de instalação do sistema de vigilância deverão ser executados por firma especializada 
e com experiência comprovada, com anuência da fiscalização da obra. 
O sistema de vigilância implementado deverá obrigatoriamente se interligar com o sistema de 
visualização e controle principal, do terminal de passageiros, seja ele atual ou futuro. 
 
b) Descrição dos sistemas  
 
O Sistema a ser fornecido e instalado deverá permitir a exibição ao vivo, controle, gravação e 
recuperação instantânea das imagens de todas as câmeras serem instaladas. 
 
O Sistema deverá ser capaz de trabalhar automaticamente, no mínimo, com o padrão: NTSC. 

S
E

D
E

E
X

T
20

20
00

03
0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES e JOSE AUGUSTO VASCONCELOS
SOUZA em 27/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4252755-8727 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



JVL / ECB / 900.ET- 002 R0 Visto: Folha 211 de 256 

 

I NF R AERO EG SP  

 
A tecnologia de compressão a ser utilizada pelo Sistema deverá ser H.264. 
 
O Sistema deverá ter uma capacidade de razão de visualização de vídeo, de até 30 
quadros/segundo, por câmera, mesmo quando visualizadas várias câmeras ao mesmo tempo (16, 
32, etc.) em resolução mínima de 2CIF (704x240 pixel) ou VGA (640x480 pixel) por câmera. 
 
O sistema de armazenamento (Storage) deverá ter a capacidade de gravação contínua (24x7), 
ON-LINE de todas as câmeras, na razão de gravação de vídeo de no mínimo 7 quadros/segundo, 
por câmera, quando gravando todas as câmeras ao mesmo tempo em resolução mínima de 2CIF 
(704x240 pixel) por câmera, mantendo as imagens gravadas por no mínimo 45 dias. 
 
Deverá dar suporte à seleção de imagens, ou seja, a permissão de alocação de imagens de 
qualquer uma das câmeras em qualquer uma das Estações de Trabalho, a qualquer tempo. 
 
O Sistema deverá fornecer meios de panoramização das imagens das câmeras, ou seja, após a 
seleção de uma câmera, o operador terá acesso através do “joystick” apropriado aos movimentos 
de PAN, TILT da mesma. 
 
O Sistema deverá apresentar tabela de ícones de todas as câmeras, correlacionando-as com as 
áreas supervisionadas, de forma a facilitar a chamada de qualquer uma. 

 
O Sistema deverá ser capaz de sobrepor os seguintes caracteres à imagem gerada pelas 
câmeras, para visualização nos monitores: 

- Identificação da câmera conforme estabelecido em projeto: número e localização; 
- Hora local sincronizada, recebida por integração ao SDH (Sistema Data e Hora) do 

Aeroporto;  
- Data na forma de dia, mês e ano. 

 
O Sistema deverá ter uma relação amigável com o operador, ou seja, disponibilizará textos de 
ajuda e/ou navegável por ícones. 

 
O Sistema deverá ser capaz de posicionar as câmeras numa determinada posição ou “preset”. 
  
OBS.: No momento da configuração do sistema, serão definidas as posições de “preset”, levando 
em consideração o seguinte: 

- Localização das câmeras; 
- Áreas a serem supervisionadas; 
- Região a ser monitorizada, dentro das várias áreas de maior interesse ou importância; e 

outras considerações; 
- Essa configuração de “preset” poderá ser alterada a qualquer tempo, devendo haver 

restrição de senha para tal operação. 
 
O Sistema deverá promover automaticamente os seqüenciamentos de exibição cíclica das 
imagens obtidas de um grupo pré-selecionado de câmeras, oferecendo, no mínimo as seguintes 
facilidades: 

- Seleção das câmeras para um seqüenciamento através da ação do operador da console; 
- O tempo de exibição de cada imagem deverá ser definido a critério do operador; 
- A ordem em que as imagens serão exibidas a critério do operador; 
- Os seqüenciamentos poderão ser gerais envolvendo todas as câmeras ou particularizados 

a critério do operador; 
- Deverão ser passíveis de programação e seqüenciamentos por áreas, ou seja, por grupos; 
- Cada seqüenciamento por área será feito através de programação pré-estabelecida. 

Através deste processo, o operador da Estação de Trabalho poderá monitorizar 
visualmente várias áreas supervisionadas; 

- Quando estiver sendo executado um seqüenciamento o operador deverá ter opção de 
selecionar uma imagem de uma câmera específica. 
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O Sistema deverá realizar funções de armazenamento e manuseio de imagens gravadas, como 
também atuar como uma matriz virtual de imagens possibilitando: 

- Livre programação na forma de apresentação destas imagens (isolada de uma câmera, 
Quadscreen e Multiscreen); 

- Programação de sequenciamento de imagens em tela; 
- Programação do modo de operação de câmeras. 

  
Através dos recursos Multscreen (nos monitores LCDs) simultaneamente à gravação, o operador 
deverá visualizar todas as imagens disponíveis, ou seja, todas as câmeras. 
 
A gravação poderá ser ativada através de programação, alarmes ou por acionamento manual do 
operador que selecionará o sinal a ser gravado. Nesse sentido, o sistema deverá ser capaz de 
gravar segundo uma agenda, onde serão introduzidos os dados referentes à hora, dia, semana e 
tempo de gravação. 
 
As imagens deverão ser gravadas com um identificador eletrônico que possibilite o acesso 
instantâneo às informações, através de comandos simples referente ao dia e horário, ou por 
correlação com um evento pré-programado.  
  
O sistema deverá ter a capacidade de configurar “Motion Detection” para cada câmera, com 
ativação da gravação em H.D a partir do momento em que for detectado movimento em um 
campo previamente configurado pelo operador. 
 
O Sistema deverá permitir a introdução de relatórios referentes a um evento importante. 
 
O sistema deverá obedecer aos seguintes níveis pré-estabelecidos de Acesso: 
 
- Nível de Monitoramento: 

- Seleção de qualquer câmera; 
- Seleção de qualquer seqüenciamento, com a respectiva determinação do intervalo de 

cada câmera; 
- Programação dos seqüenciamentos; 

 
- Nível de Supervisão: 

Neste nível, o acesso será permitido mediante senha (“password”) somente aos supervisores 
autorizados. Além da configuração do sistema e mudança de senhas, as seguintes operações 
serão acessíveis neste nível: 

- Todas as operações do nível de operação; 
- Conexão de qualquer câmera ao joystick de panoramização, localizado na Estação de 

Trabalho; 
- Configuração das programações diárias; 
- Configuração dos modos de gravação. 

 
O sistema deverá efetuar auditoria, ou seja, registrará todos os acessos realizados, informando: 

- Identificação do responsável; 
- Tipo de intervenção realizada; 
- Data e horário da intervenção; e 
- Identificação do terminal utilizado. 

 
O sistema deverá autenticar as imagens de vídeo através de tecnologia que garanta sua 
veracidade na reprodução das imagens originais dos eventos.  
   
O sistema deverá ser capaz de efetuar autodiagnóstico e informar o “status” de todos os seus 
integrantes. Neste sentido, o sistema deverá supervisionar o estado de funcionamento dos 
equipamentos do STVV, identificar aqueles que apresentarem mau funcionamento e tomar as  
seguintes  providências: 
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- Localização do equipamento através do painel sinóptico apresentado no monitor de vídeo 
do microcomputador da console; 

- Disparo do alarme sonoro/visual. 
 
O sistema deverá ser capaz de: 

- Apresentar o menu de operação do sistema; 
- Apresentar os quadros sinópticos representando a localização das câmeras; 
- Indicar no monitor de vídeo qual câmera está conectada nele; 
- Indicar o “status” de operação dos equipamentos; 
- Permitir sua programação através da tela. 

 
O sistema deverá gerenciar os alarmes, com previsão para: 

- Alocar na Estação de Trabalho a sinalização de alarmes a partir das informações. 
 
O sistema deverá permitir comunicação Ethernet (via TCP/IP), para visualização das imagens 
através de rede local e Internet (via browser Internet Explorer).  
 
As Salas com microcomputadores remotos existentes, também contendo o software de operação 
do sistema, serão interligados através da rede local (LAN) existente (TCP/IP) e, de forma 
transparente e a qualquer tempo, deverão importar imagens para exposição em tela cheia, em 
Quad, Quad seqüencial e Multscreen. 
 
O sistema deverá possuir para as Câmeras fixas IP um sistema de analise inteligente de vídeo 
permitindo gerar alarmes para objetos abandonados, retirados, movidos em determinada direção, 
velocidade ou cores. Esta funcionalidade deverá estar incorporado a câmera IP sendo todo o 
processamento realizado dentro dos dispositivos citados evitando assim sobrecarregar a rede, 
não serão aceitos dispositivos que utilizem servidores separados para realizar análise inteligente 
de vídeo. 
 
O sistema deverá Garantir a continuidade de gravação em caso de falha dos servidores NVR / 
Storages criando um sistema de servidores NVR / Storages de backup em Stand By ou garantindo 
esta funcionalidade via software redirecionando as câmeras para outro Servidor NVR / Storage de 
maneira automática e sem a necessidade de intervenção dos operadores. 
 
b.1 - Cabeamento 
 
O sistema de câmeras IP utiliza a rede de dados para transmitir a informação de vídeo. As 
câmeras instaladas em áreas internas ligam-se diretamente a um rack de rede instalado nas 
proximidades. 
As câmeras instaladas em áreas externas devem se utilizar de cabos de fibra óptica para levar o 
sinal de rede até elas. Deve haver um quadro protegido para instalação do conversor óptico-
elétrico. Deste quadro sairá um cabo UTP diretamente para a câmera. Este quadro pode ser 
utilizado para instalação da fonte elétrica da câmera. 
Câmeras externas instaladas próximas a um rack da rede de dados, poderá ser interligado com 
cabo UTP do tipo externo, com capa de proteção contra interpéries. Este cabo não poderá ser 
instalado em locais com maiores riscos de descargas atmosféricas, como próximo a telhados, 
descidas, hastes de para-ráios, etc. 
 
b.2 – Infraestrutura  
 

b.2.1 - Dutos internos 
 
Toda a fiação será alojada em eletrocalhas ou perfilados de aço galvanizado a fogo chapa 14 ou 
em  eletrodutos em PVC rígido ou eletrodutos de  aço galvanizado a fogo do tipo pesado. 
As eletrocalhas e perfilados deverão ser galvanizados a fogo, chapa 14, segundo a NBR-167 e 
PB-315 da ABNT em aço SAE-1010, conforme especificado em projeto. 
Os eletrodutos de PVC deverão seguir as normas brasileiras da ABNT, NBR-6150. 
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Os eletrodutos de aço galvanizado a fogo serão do tipo pesado, conforme a norma brasileira NBR-
5598 com rosca paralela tipo BSP. 
Os materiais serão recebidos e inspecionados quanto às dimensões, roscas e acabamento. Todas 
as barras de eletrodutos serão limpas internamente, com a passagem de escovas de nylon 
cilíndricas, tracionadas por arames de aço, após o que serão vedadas com materiais de fácil 
remoção  até a sua utilização. 
Os eletrodutos com amassamentos, rachaduras ou qualquer outro defeito não serão aproveitados 
para nenhum tipo de montagem.  As rebarbas, carepas e qualquer outra forma sólida que possa 
prejudicar a isolação dos condutores serão removidas com limas adequadas, antes da utilização 
dos eletrodutos. 
No caso de corte, os eletrodutos serão presos em morsas apropriadas, com os mordentes 
protegidos por chapas de alumínio e serão serrados perpendicularmente ao eixo. As rebarbas 
oriundas dos cortes serão removidas com limas, no caso de eletrodutos metálicos e, raspadores 
ou lixas no caso de eletrodutos de PVC. 
A abertura de novas roscas será executada com tarraxa manual, ou, em máquina rosqueadeira, 
com cossinetes apropriados. Todas as roscas  executadas na obra terão a mesma qualidade das 
roscas originais.  As roscas executadas em tubulação  metálicas serão escovadas e receberão 
demão de tinta anticorrosiva, tipo zarcão, de fornecedor previamente aprovado pela fiscalização. 
Serão utilizadas somente curvas pré-fabricadas, sendo que não serão executadas curvaturas em 
eletrodutos na obra.  Em caso de necessidade decorrente de alteração de traçado, as mesmas 
serão executadas com equipamento hidráulico apropriado, utilizando-se a matriz para a bitola do 
tubo a ser curvado.   
Todas as curvas fabricadas serão submetidas à aprovação do fiscalizador antes da sua 
montagem na rede de dutos. 
Em todos os pontos necessários, serão instaladas uniões para facilitar a montagem e eventual 
desmontagem.   
Eletrodutos flexíveis serão sempre utilizados para a interligação de dutos rígidos e caixas a 
equipamentos tais como: motores, tomadas, interruptores, luminárias, etc. 
Todas as emendas de eletrodutos rígidos serão executadas por meio de luvas atarraxadas em 
ambas as extremidades a serem ligadas. As pontas dos tubos serão rosqueadas na luva até que 
se toquem dentro da mesma. Serão utilizados os mesmos materiais e nas mesmas dimensões 
dos tubos a serem emendados. 
A fixação dos eletrodutos aos painéis será executada nos furos dos flanges dos mesmos, e com a 
instalação de arruelas roscadas na parte externa e buchas de acabamento na parte interna dos 
quadros. 
Os eletrodutos, quando instalados isoladamente junto às lajes, serão fixados através de 
braçadeiras, presas por parafusos e buchas. 
Quando pendentes, os eletrodutos serão fixados através de suporte para tubo preso por tirante de 
vergalhão, suportado por um distanciador e fixado à laje por parafusos e buchas. 
Na montagem dos eletrodutos aparentes será considerada a seguinte seqüência: 
Antes da montagem dos eletrodutos aparentes, o seu percurso previsto em projeto será  verificado 
quanto a interferências;  
No percurso definido serão marcadas e fixadas as braçadeiras para fixação dos eletrodutos,  ou 
chumbados nos suportes de apoio dos mesmos; 
A seguir serão instalados os eletrodutos, executadas as junções, rosqueando-se luvas, uniões, 
caixas de alumínio fundido e outros acessórios. 
Nas caixas de passagem os eletrodutos ficarão junto à face interna e as caixas ficarão faceando a 
linha de acabamento da parede.  A linha de acabamento de alvenaria bruta será acrescida da 
espessura indicada nos projetos e especificações da arquitetura. 
As aberturas para a instalação de eletrodutos e de caixas serão então fechadas com argamassa 
de cimento e areia apenas até o faceamento,  com a alvenaria em bruto. 
Em todos os trechos de eletrodutos, será instalado nos seus interiores um guia de arame 
galvanizado para facilitar o puxamento dos condutores elétricos. 
A exata localização dos dutos, das eletrocalhas e dos perfilados nos locais de instalação será 
definida quando de sua execução, de acordo com as dimensões finais da execução civil e 
observadas as interferências com outras instalações previstas para o local.   
Serão observadas as plantas de locação desses elementos, de acordo com seu projeto. 
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No caso de cortes em dutos, eletrocalhas e perfilados, estes serão serrados e terão as rebarbas 
removidas com limas.  Nas regiões afetadas pelo corte e pelo acabamento será aplicada uma 
proteção de friozinco. 
Serão sempre utilizadas junções, reduções, derivações, curvas e deflexões com peças 
apropriadas, de maneira a garantir a qualidade, segurança e rigidez do conjunto montado. 
Todos os sistemas de eletrocalhas, dutos e perfilados serão convenientemente aterrados em 
malha de terra, que será interligada à malha geral de aterramento.  
Na câmara fria toda a instalação abaixo do forro será feita com material a prova de água e com 
aço inox.  
 
b.2.2 - Dutos externos 
 
Os dutos externos serão sempre do tipo corrugado de PEAD, quando igual ou superiores ao 
diâmetro de 1 ½”, ou eletrodutos rígidos para bitolas inferiores, exceto quando especificados. 
Os dutos em sua face superior deverão ficar a 70cm do nível do solo. 
Nas travessias de ruas ou pátios com circulação de veículos, deverá ser previsto proteção 
mecânica por meio de chapas de concreto. 
Sobre as chapas de concreto ou a 20cm dos dutos, quando não houverem estas chapas, deverá 
ser colocada fita plástica amarela com dizeres ”Perigo Eletricidade”.  
Os dutos deverão ser alojados em “colchão” de areia, com inclinação para as caixas de inspeção 
a fim de evitar o depósito de água permanente. 
As valas abertas para dutos deverão ser novamente aterradas e compactadas até  que adquira as 
condições originais do terreno. 
Para facilitar a enfiação foi previsto caixas de passagem a cada 30 metros, no máximo, ou no 
caso de haver mudança de direção. Estas caixas deverão com brita e areia. 
As caixas deverão ter resistência suficiente para o tipo de tráfego que houver no local, e tampa de 
concreto ou ferro fundido, identificada com uso para que foi projetada, com dimensões e pesos 
compatíveis para manuseio sem equipamentos especiais. 
As tubulações subterrâneas deverão possuir coloração diferenciada para sua melhor interpretação 
em escavações futuras e deverão ter as seguintes cores: 
Elétrica – Preto 
Alarme – Vermelho 
Automação – Laranja 
Voz/Dados – Amarelo 
Caso o fabricante não possuir as tubulações com coloração a instaladora deverão pintar com tinta 
(Resistência suficiente para uso subterrâneo) na cor estabelecida acima a cada 5 metros uma 
faixa de 30cm. A instaladora deverá fornecer garantias quanto à pintura. 
 
c) Especificação Técnica de Materiais 
 
c.1 - Cabo UTP 4 pares -  Categoria 6 
 
Cabo de par trançado não blindado de 4 pares, com condutores de cobre nu recozido rígido 
24AWG – 100Ω, com isolação em polietileno de alta densidade, totalmente compatível com os 
padrões para Categoria 6, que possibilite taxas de transmissão de até 1 Gbps (Gigabit Ethernet / 
1000BaseT) e ATM a 155 Mbps, para aplicação em Cabeamento Horizontal. Deverá atender às 
normas técnicas americanas ANSI/EIA/TIA 568-B e européias IEC/ISO 11801 em todos os seus 
aspectos (características elétricas, mecânicas, etc.).  
 
Dois condutores com capa de polietileno são trançados entre si para formar um par. Ao conjunto 
de 4 pares, separados entre si por um membro plástico central, é extrudada uma capa externa de 
PVC retardante a chamas. 
 
A capa de PVC deverá atender aos parâmetros de testes de flamabilidade, conforme a Norma 
européia IEC 60332-1 (CM) ou UL1581 VW 1, contra propagação de fogo em caso de incêndio, 
deve permitir a operação em temperaturas entre –20 e 60oC, deverá ter números impressos 
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indicando o comprimento em espaços de 1 metro, viabilizando a contagem exata do comprimento 
utilizado na instalação.  
 

- Os cabos UTP devem observar as seguintes especificações mínimas: 
- Cabo deverá ser acondicionado em caixas, contendo lance nominal de 300m no mínimo; 
- Possuir um separador interno central que mantenha os 4 pares de cabo separados em 

toda a extensão do cabo; 
- Operação full duplex sobre os quatro pares; 
- Atenda os requisitos da norma ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA/EIA 568-B Cat. 6; 
- Condutor de cobre de diâmetro 23 AWG (0,59 mm), com encapamento de polietileno; 
- Deve apresentar resistência máxima operando em 20ºC (Celsius) de 100 Ohm/km; 
- Deve ser próprio para aplicações Ethernet 100BaseTX, 1000BaseT, 1000BaseTX, 

ATM155 Mb/s, ATM 622 Mb/s, FDDI/CDDI 100Mb/s, 100Base VG; 
- O cabo utilizado deverá possuir certificação Anatel impressa na capa externa; 

 
c.2 - Painel Modular - Patch Panel - Categoria 6 
 
Os patch panels para o cabeamento horizontal deverão ser categoria 6, de alta densidade, com 24 
portas, 8P8C, tipo RJ45, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 
22-26 AWG, encapsulado ABS UL 94V-0. Construídos em chapa de aço para montagem em 
racks 19” com 01U, acabamento com pintura epóxi de alta resistência na cor preta, com opção de 
colocar organizador de cabos posterior e metálico compondo o conjunto. 
 
Os patch panels deverão seguir a seguinte especificação mínima: 

- Construção “universal” aceitando conectorizações tipo T568A ou T568B; 
- Cumprir com as especificações de componentes categoria 6 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1; 
- Componentes comprovados em teste de canal pelo laboratório ETL; 
- Incluir guia metálica de cabos traseira para organização e suporte dos cabos; 
- Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6; 
- Lâmina metálica do patch panel em aço com pintura epóxi; 
- Módulos de 6 conectores: estrutura fabricada com plástico de alto impacto; 
- Retardante a chamas UL 94V-0; 
- Contatos modulares: cobre-berílio com revestimento de níquel em toda a longitude do 

contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de 
contato; 

- Contatos IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude do contato; 
- Suportar terminações de condutores entre 22 e 26 AWG; 
- Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110; 
- Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC (interferência eletromagnética); 
- Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); 
- Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); 
- Exceder os requisitos de 100 gramas de força entre os contatos do plug e do jack, quando 

estão conectados; 
- Listado UL 1863; 

 
c.3 - Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6 
 
Os módulos de conexão para voz e dados deverão ser Categoria 6 modulares, 8P8C, do tipo 
RJ45, terminação IDC padrão 110, T568A/B, compatível para condutores de 22-26AWG, 
encapsulado ABS UL 94V-0. Disponível em várias cores. 
 
Para aplicação nas estações de trabalho. Deve suportar taxas de transmissão de até 1 Gbps 
(Gigabit Ethernet / 1000BaseT) e ATM a 155 Mbps. Deve atender às normas técnicas americanas 
ANSI/EIA/TIA-568-B e européias IEC/ISO 11801, em todos os seus aspectos (características 
elétricas, mecânicas, etc.), possuindo as seguintes especificações mínimas: 

 
- Cumprir com as especificações de componentes categoria 6 ANSI/TIA/EIA 568B.2-1; 
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- Componentes comprovados em teste de canal pelo laboratório ETL; 
- Marcação na parte frontal do Jack, possibilitando a identificação da categoria do módulo 

sem a necessidade de removê-lo do espelho, caixa de superfície ou outros acessórios de 
acabamento; 

- Devem permitir a inserção em espelhos e caixas de superfície pela parte traseira; 
- Compatível com as categorias 3, 5, 5e e 6; 
- Deve ser disponível em pelo menos 12 cores; 
- Estrutura fabricada com plástico de alto impacto; 
- O módulo deve permitir a fixação do cabo terminado em sua estrutura através de 

abraçadeira ou deve possuir um dispositivo que mantenha a capa do cabo terminado preso 
ao módulo; 

- Retardante a chamas UL 94V-0; 
- Contatos modulares: de cobre-berílio com revestimento de níquel em toda a longitude do 

contato. Revestimento adicional de ouro de 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de 
contato; 

- Contatos IDC: bronze-fósforo com revestimento de níquel em toda a longitude do contato; 
- Suportar a terminação de condutores entre 22 e 26 AWG; 
- Compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110; 
- Cumprir com a parte 68, sub-parte F da FCC; 
- Testado a pelo menos 400 MHz para taxas de transmissão de até 4,8Gbps; 
- Suportar pelo menos 750 inserções de patch cord (frontal); 
- Suportar pelo menos 200 re-terminações nos contatos IDC (traseiro); 
- Exceder o requisito de 100 gramas de força entre os contatos do plugue e jack, quando 

conectados; 
- Listado UL 1863; 

 
c.4 - Cordão de Conexão  -  Patch Cord - Categoria 6 
 
Os patch cords e user cords deverão ser azuis, 1,5 metros, categoria 6, tipo RJ45/RJ45, 8P8C, 
com cabo U/UTP de 4 pares, composto por condutores de cobre flexível, isolados com polietileno 
de alta resistência, multifilar, 100Ω, 24 AWG, e capa externa em PVC não propagante a chama, 
terminados com plugues do tipo RJ45, categoria 6 nas duas extremidades T568A/B, com bota de 
proteção tipo “strain relief” e proteção à lingüeta de travamento, manufaturados e testados em 
fábrica. Disponíveis em várias cores e comprimentos. 
 
Os cabos (Patch Cords) destinados à interligação dos equipamentos de rede aos patch panels 
terão 1,5 metros no mínimo, e das estações de trabalho aos pontos de rede com 2,5 metros no 
mínimo. Deverão ser do tipo não blindado, constituídos por oito condutores isolados 
individualmente, compondo quatro pares trançados de condutores de cobre (UTP), com capa de 
proteção externa, montados em fábrica, e atender inteiramente aos requisitos físicos e elétricos da 
norma ANSI/EIA/TIA 568-B, para categoria 6. Deverão possuir a seguinte especificação mínima: 

 
- Deverão ser comprovados através de certificados de testes de canal emitido pela ETL com 

base nos padrões ANSI/EIA/TIA–568-B.2-1 (especificações de desempenho para categoria 
6) e ASTM D4566-98 (propriedades das capas e isolantes dos cabos); 

- Atender aos requisitos da ISO/IEC 11801, classe D; 
- Deverão possuir certificação “UL Listed” impresso no produto; 
- Deve ser disponível em pelo menos 6 cores; 
- Testados em fábrica para um rendimento categoria 6; 
- Compatíveis com os padrões de terminação T568A e T568B; 
- As capas plásticas do plugues RJ45 devem ajudar a evitar a curvatura excessiva dos 

cabos; 
- Compatíveis com as categorias 3, 5, 5e e 6; 
- Estrutura do plugue: policarbonato transparente UL 94V-0; 
- Contatos do plugue: cobre com recobrimento de ouro de 1,27 micrômetro (50 micro-

polegadas) nas superfícies de contato; 
- Cabo: U/UTP, multifilar, categoria 6, 4 pares, 24 AWG, capa externa de PVC; 
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- Classificados para 750 inserções; 
- Plugue e terminação cumprem com a parte 68 da FCC; 
- Deve apresentar um diâmetro nominal máximo de 5,6mm; 
- O produto deve estar identificação com seu número de registro na ANATEL; 
- O cabo utilizado deverá possuir certificação ANATEL impressa na capa externa; 
- Possuir impresso na capa do cabo a marca do fabricante e sua respectiva categoria (cat. 

6); 
- Possuir classe de flamabilidade (CM) impressa na capa, com a correspondente marca da 

entidade certificadora;. 
 
c.5 - Cabo CTP-APL 
 
Sistemas de Cabo Telefônico para tráfego de voz segundo requisitos da norma ABNT NBR 9124. 
Previstos para a transmissão de sinas analógicos e digitais para redes. 

- Deve atender plenamente às especificações contidas na norma ABNT NBR 9124; 
- Produzido em fábrica, com técnicas de montagem e conexão exclusivas, que certificam, 

performance de transmissão; 
- O fabricante deve possuir certificação ISO 9001; 
- Deverão ser confeccionados e testados em fábrica, sendo obrigatória a apresentação da 

certificação do fabricante, quando da Instalação dos mesmos. 
- Diâmetro do conduto: 0,50 mm; 

 
 
c.6 - Cabo Óptico Interno/Externo Monomodo 
 
Os cabos de fibra óptica devem ser constituídos por fibras ópticas do tipo Monomodo, 09/125µm, 
com revestimento “tight buffer” termoplástico de 0,9mm de diâmetro, reunidas helicoidalmente 
com passo adequado, de forma a permitir elevados esforços de tração e pequenos raios de 
curvatura. 
 
Sobre o conjunto de fibras ópticas reunidas se aplica uma camada de fibras sintéticas de alto 
módulo de elasticidade, para absorver os esforços de tração aplicados sobre o cabo, e sobre esta 
camada um revestimento externo de polímero especial não halogenado e retardante a chamas. 
 
O revestimento externo deverá permitir que o cabo atenda aos parâmetros de comportamento 
frente à chama, classe COG, conforme a Norma ABNT NBR 14705, deve permitir a operação em 
temperaturas entre –20 e 65oC, e possuir gravado na superfície externa a identificação do 
fabricante e do cabo, bem como números indicando o comprimento em espaços de 1 metro, 
viabilizando a contagem exata do comprimento utilizado na instalação. 
 
Os cabos de fibras ópticas devem observar as seguintes especificações mínimas: 

- Revestimento externo na cor preta, com polímero especial não halogenado, impermeável, 
resistente à propagação de chamas e degradação por raios UV, com baixa emissão de 
fumaça e gases tóxicos durante sua queima conforme norma TIA/EIA-598-A; 

- Construção própria para instalação “indoor/outdoor”, devendo atender integralmente a 
norma ABNT NBR 14772; 

- O fabricante deve apresentar certificado com as características do revestimento externo; 
- O produto deverá ter homologação da ANATEL disponível, autorizando o fornecido na data 

do pregão e será consultado no site da ANATEL; 
- O produto deverá possuir o CGQ (Controle de Garantia e Qualidade) apresentado 

juntamente com a nota fiscal, no dia da inspeção técnica da mercadoria; 
- O produto deverá ser projetado, fabricado e fornecido atendendo o padrão ISO 9001; 
- O cabo de fibra óptica deverá ser de tecnologia “Tight Buffer” de 900µm, em polímero 

termoplástico para uso em ambientes interno e externo, tanto na vertical quanto na 
horizontal; 

- Deverá possuir classificação OFNR e não possuir nenhum tipo de meio gelatinoso no seu 
interior; 
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- Deverá possuir núcleo protegido contra penetração de água, com características óticas 
que correspondam ao padrão ISO/IEC 11801 e ao padrão de segurança de incêndio IEC 
60332-1; 

- O cabo deverá possuir proteção de aramida e capa individual termoplástica retardante a 
chama; 

- O cabo deverá possui propriedades retardante à chama, classificação COG conforme 
ABNT NBR 14705; 

- O cabo deverá ser protegido contra ação de bactérias, térmitas e roedores, porém sem 
revestimento de malha metálica e sem produtos agressivos a saúde humana; 

- O cabo deverá ser resistente a fungos, água e a radiação UV, conforme norma ASTM-G-
55; 

- A construção do cabo deverá ser flexível, robusta e altamente resistente para longas 
distâncias entre caixas de passagens; 

- A capa externa deverá ser extrudada sob alta pressão, diretamente sobre as proteções do 
núcleo do cabo; 

- Deverá ser apresentado o catálogo técnico do produto; 
- A temperatura de operação deve suportar a faixa de -20ºC a +65ºC; 
- Deverá ter resistência de pelo menos a 25 ciclos de impactos de 4,0kg, resistência a 

compressão de pelo menos 1.200N/10cm e resistência a flexão alternada de pelo menos 
50 ciclos; 

- O cabo deverá ser marcado ao longo da capa externa, à marcação seqüencial métrica e a 
designação do cabo na cor branca; 

- Deverá possuir atenuação dB/km (1310nm) < ou igual a 0.4 e atenuação dB/km (1550nm) 
< ou igual a 0.3.  

- O cabo deverá possuir diâmetro externo nominal de no máximo 12,5mm, peso de no 
máximo 130 kg/km, força tração de no mínimo 1.700 N e raio mínimo de curvatura de 
125mm. 

 
c.7 - Distribuidor Interno Óptico (DIO) – 19” – até 24 fibras 
 
Os Gabinetes de Fibras Ópticas deverão ser metálicos, com bandeja deslizante, para montagem 
em rack padrão 19” com 01UR de altura e acabamento com pintura de alta resistência na cor 
preta, fechamento rápido por meio de travamento automático, guias internas para armazenamento 
de sobras de fibras ópticas e para fixação dos cabos, deve conter acessórios para a entrada dos 
cabos no gabinete do tipo passa cabos e prensa cabos, com capacidade para até 24 fibras com 
terminação SC, ST, LC ou MTRJ, distribuídos em 03 painéis de encaixe frontal com tampas de 
proteção em ambos os lados dos acopladores e tampa cega para os espaços vazios. 
 
Os DIO´s deverão possuir no mínimo as seguintes características: 
 

- Bandeja deslizante; 
- Suportar 03 (três) painéis de montagem rápida; 
- Disponibilidade de adquirir múltiplas configurações com as trocas dos painéis; 
- Possibilidade de encaixe SC, ST, LC e MTRJ; 
- Deve vir equipado com todos os Pig-tails SC para preencher o equipamento; 
- O gabinete deve ser fornecido na cor preta; 
- Possibilidade de terminação de até 36 fibras em 1UR; 
- Deve permitir o encaixe de cassetes de fibra óptica pré-terminada que façam uso de 

conectores tipo MPO; 
- Deve possuir entrada de cabos na parte traseira do gabinete; 
- Deve possibilitar a fixação em racks de 19”; 

 
 
c.8 - Distribuidor Interno Óptico (DIO) – até 06 fibras 
 

- Distribuidor óptico para até 6 fibras de parede ou prateleira; 
- Indicado para uso interno fixado em parede; 
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- Deve ter capacidade de gerenciar até 06 fibras ópticas; 
- Deve possuir conforme planilha a quantidade necessária de Pig-tails SC Monomodo para 

atender o item; 
- Deve possuir dois acessos de cabos ópticos pela parte superior limitado ao diâmetro de 13 

mm; 
- Deve suportar cabos ópticos de construção tight ou loose; 
- Deve acompanhar o distribuidor óptico, sistema de bandeja de emenda, protetor de 

emenda, e braçadeiras plásticas; 
- Deve possuir peso inferior a 2kg; 

 
c.9 – Jumper de Fibra Óptica 
 
Os cordões ópticos deverão produzidos com fibra óptica monomodo, 09/125µm, duplex, de 2,0 
metros de comprimento, terminados com conectores SC em uma extremidade e LC na outra 
extremidade do cordão, com polimento PC, com tampa de proteção para os conectores, 
manufaturados e testados em fábrica indicando perdas de inserção, destinado ao uso em 
ambiente tropical com umidade relativa na faixa de 20 a 80% (sem condensação) e temperatura 
ambiente na faixa de 10 a 32oC, com as seguintes características: 
 
Os cordões ópticos deverão seguir a seguinte especificação mínima: 

- Devem ser confeccionados com cabo tipo cordão, flexível, duplex (duas vias); com capa 
em PVC ou material superior; 

- Conectores: LC/SC com polimento PC (Physical Contact); 
- Devem ter a opção de fornecimento em comprimentos de 1, 2, 3 e 5 metros; 
- Comprimento de 2 (dois) metros; 
- Deve ser terminado em fábrica; 
- Cada Cordão deve ser embalado individualmente; 
- Revestimento primário de acrilato com 250µm de espessura e secundário de poliamida ou 

PVC com 900µm de espessura (“buffer”); 
- Conformidade com o padrão TIA/EIA-568-B.3; 
- Indicação de polaridade impressa no cordão; 
- Os conectores SC/LC devem ser com confeccionados com ferrolhos de cerâmica. 

 
c.10 - Rack´s 
 
Rack do tipo gabinete fechado, padrão 19”, com altura útil de 24 a 45 UA`s, e profundidade de 450 
a 800 milímetros.  Possuir porta frontal confeccionada em acrílico com fechadura e chaves,   
portas traseiras e laterais do tipo removíveis confeccionadas em aço, assim como a estrutura do 
rack. A pintura deverá ser do tipo epóxi  antioxidante em tons grafitte ou preto; 

- Possuir organizadores laterais verticais tipo calha ou gancho em anel (hook and loop), na 
parte frontal e traseira compatível com o dimensionamento das cablagens vertical e 
horizontal; 

- Possuir uma régua de alimentação elétrica com filtro de no mínimo 6 tomadas elétricas do 
tipo tripolar, fase, neutro e terra, (2P+T) padrão NBR 5409, classe de isolamento de 250V,  
com potência total para 2000 Watts; 

- Os racks das salas técnicas de equipamentos da rede devem conter uma barra de 
vinculação de cobre estanhado, montada sobre isoladores de epóxi, com 6 mm de 
espessura, 50mm de largura e comprimento de acordo com as necessidades de 
vinculação. 

- Ter furos com tampa no piso e teto para passagem dos cabos e pés niveladores do tipo 
reguláveis na base; 

- Ser produzido por fabricante certificado ISO 9001;  
- Possuir segundo plano de fixação ajustável; 
- Possuir versão de parede para as alturas de 6, 8, 10, 12 e 16 UA (unidades de altura), e 

profundidade de 450 a 800 milímetros. 
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c.11 - Switches 
 
c.11.1 - Switch Tipo I – Concentrador 
 

- Concentrador do tipo "Layer 3", com redundância de fonte de alimentação, com o mínimo 
de 2 fontes 110/220 VAC com comutação automática; 
 

- Sistema de ventilação com suporte a substituição em funcionamento (Hot-swapping); 
 

- Mínimo de 2 portas óticas no padrão 1000BASE-LX ou 1000BASE-SX para cabeamento 
monomodo/multimodo (conforme projeto executivo) operando a 1000 Mbps por porta, com 
Leds indicativos para análise das portas;  
 

- Mínimo de 24 portas do tipo RJ-45, Switch, operando Segundo o padrão Fast Ethernet 
IEEE 802.3u, 100BaseTX, a 100 Mbps por porta, com Leds indicativos para análise das 
portas, permitindo auto-sensing (10/100 Mbps), e com arquitetura “non-blocking; 
 

- Todas as portas devem implementar switch layer 3 (Roteamento IP), com suporte, no 
mínimo, aos protocolos RIPv1, RIPv2 e OSPF, além de implementar QoS, com suporte no 
mínimo ao padrão do IEEE 802.1p.; 
 

- Possuir, no mínimo, 5 Queues em Hardware por porta para utilização de Qualidade de 
Serviços (QoS); 
 

- Implementar autenticação Radius para controle do acesso no nível de porta no padrão do 
IEEE 802.1x (port-level security), permitindo ainda configurar automaticamente a porta do 
switch de acordo com o perfil do usuário logado e na VLAN correspondente ao mesmo; 

 
- Permitir ser administrado através de conexão segura implementando SSH (Secure Shell 

Protocol); 
 

- Gerenciamento através de agente SNMP, e RMON (mínimo 4 grupos ETHERNET), por 
porta do SWITCH; 
 

- Suportar múltiplas imagens de software e arquivos de configurações; 
 

- Suportar upload e download dos arquivos de configuração para formato ASCII de forma a 
permitir backup, edição e modificação destas configurações; 
 

- Implementar rate limiting em todas as portas; 
 

- Suporte a Jumbo Frames (pacotes ethernet de até 9000Bytes); 
 

- Permitir a criação de VLAN, segundo padrão IEEE 802.1Q, numa Quantidade mínima de 
2000 Vlans, com documento comprobatório desta implementação, além de permitir 
também a criação de VLAN por portas e/ ou MAC ADDRESS 
 

- Suportar agregação de portas através da utilização do padrão 802.3ad; 
 

- Implementar convergência de falha rápida no nível 2 conforme o padrão 802.1w (Rapid 
Reconvergence Spanning Tree Protocol); 
 

- Implementar VRRP para eliminar ponto único de falha do “default gateway”; 
 

- Implementar  arquitetura distribuída de gerenciamento e controle, pelo menos nos módulos 
de Fast ethernet instalados no chassis, não necessitando os chassis de módulos 
específicos para gerenciamento e controle; 
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- Capacidade de performance de, no mínimo, 80Mpps para switching L3 (Roteamento IP de 

pacotes no nível 3 do modelo OSI considerando o tamanho dos pacotes Ethernet igual a 
64Bytes; 

 
- Deverá possuir um throughput de backplane (capacidade de backplane) com tamanho de 

banda mínimo de 360 Gbps.  (Poderá ser utilizado um ou mais switch, com idêntica 
configuração, para compor a capacidade mínima, desde que cada unidade tenha no 
mínimo 128 Gbps); 
 

- Deverá implementar recursos de segurança (ACL’s) para evitar acessos não autorizados e 
assegurando que os dados sejam enviados apenas às portas autorizadas; 
 

- Suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) para sincronização de horário entre os 
dispositivos da rede; 
 

- Suportar Syslog; 
 

 
 
c.11.2 - Switch Tipo II – Secundário 
 
 

- Concentrador do tipo "Layer 3", com redundância de fonte de alimentação, com o mínimo 
de 2 fontes 110/220 VAC com comutação automática; 
 

- Sistema de ventilação com suporte a substituição em funcionamento (Hot-swapping); 
 

- Mínimo de 01 porta ótica no padrão 1000BASE-LX ou 1000BASE-SX (conforme projeto 
executivo) para cabeamento monomodo/multimodo operando a 1000 Mbps por porta, com 
Leds indicativos para análise das portas; 
 

- Mínimo de 24 portas do tipo RJ-45, Switch, operando Segundo o padrão Fast Ethernet 
IEEE 802.3u, 100BaseTX, a 100 Mbps por porta, com Leds indicativos para análise das 
portas, permitindo auto-sensing (10/100 Mbps), e com arquitetura “non-blocking; 
 

- Todas as portas devem implementar switch layer 3 (Roteamento IP), com suporte, no 
mínimo, aos protocolos RIPv1, RIPv2 e OSPF, além de implementar QoS, com suporte no 
mínimo ao padrão do IEEE 802.1p.; 
 

- Possuir, no mínimo, 5 Queues em Hardware por porta para utilização de Qualidade de 
Serviços (QoS); 
 

- Implementar autenticação Radius para controle do acesso no nível de porta no padrão do 
IEEE 802.1x (port-level security), permitindo ainda configurar automaticamente a porta do 
switch de acordo com o perfil do usuário logado e na VLAN correspondente ao mesmo; 
 

- Permitir ser administrado através de conexão segura implementando SSH (Secure Shell 
Protocol); 
 

- Gerenciamento através de agente SNMP, e RMON (mínimo 4 grupos ETHERNET), por 
porta do SWITCH; 
 

- Suportar múltiplas imagens de software e arquivos de configurações; 
 

- Suportar upload e download dos arquivos de configuração para formato ASCII de forma a 
permitir backup, edição e modificação destas configurações; 
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- Implementar rate limiting em todas as portas; 

 
- Suporte a Jumbo Frames (pacotes ethernet de até 9000Bytes); 

 
- Permitir a criação de VLAN, segundo padrão IEEE 802.1Q, numa Quantidade mínima de 

2000 Vlans, com documento comprobatório desta implementação, além de permitir 
também a criação de VLAN por portas e/ ou MAC ADDRESS; 
 

- Suportar agregação de portas através da utilização do padrão 802.3ad; 
 

- Implementar convergência de falha rápida no nível 2 conforme o padrão 802.1w (Rapid 
Reconvergence Spanning Tree Protocol); 
 

- Implementar VRRP para eliminar ponto único de falha do “default gateway”; 
 

- Implementar  arquitetura  distribuída  de  gerenciamento  e  controle, pelo  menos  nos 
módulos de Fast ethernet instalados no chassis, não necessitando os chassis de módulos 
específicos para gerenciamento e controle; 
 

- Capacidade de performance  de, no mínimo, 80Mpps para switching L3 (Roteamento IP de 
pacotes no nível 3 do modelo OSI considerando o tamanho dos pacotes Ethernet igual a 
64Bytes; 
 

- Deverá possuir um throughput de backplane ( capacidade de backplane ) com tamanho de 
banda mínimo de 360 Gbps.  (Poderá ser utilizado um ou mais switch, com idêntica 
configuração, para compor a capacidade mínima, desde que cada unidade tenha no 
mínimo 128 Gbps; 
 

- Deverá programar recursos de segurança (ACL’s) para evitar acessos não autorizados e 
assegurando que os dados sejam enviados apenas às portas autorizadas; 
 

- Suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) para sincronização de horário entre os 
dispositivos da rede; 
 

- Suportar Syslog; 
 

- A licitante deverá obrigatoriamente indicar o código dos componentes da configuração 
proposta (módulos, fontes, chassis, etc) e sua respectiva documentação comprobatória 
(catálogos). 

 
c.11.3 - Switch Tipo III – Secundário 
 

- Concentrador do tipo "Layer 3", com fonte de alimentação 110/220 VAC com comutação 
automática; 
 

- Arquitetura stand alone ou modular; 
 

- Sistema de ventilação; 
 

- Mínimo de 01 portas óticas no padrão 1000BaseLX ou  1000BaseSX  para cabeamento 
monomodo/multimodo (conforme projeto executivo) operando a 1000 Mbps por porta, com 
Leds indicativos para análise das portas; 
 

- Mínimo de 24 portas do tipo RJ-45, Switch, operando Segundo o padrão Fast Ethernet 
IEEE 802.3u, 100BaseTX, a 100 Mbps por porta, com Leds indicativos para análise das 
portas, permitindo auto-sensing (10/100 Mbps), e com arquitetura “non-blocking; 
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- Todas as portas devem implementar switch layer 3 (Roteamento IP), com suporte, no 

mínimo, aos protocolos RIPv1, RIPv2 e OSPF, além de implementar QoS, com suporte no 
mínimo ao padrão do IEEE 802.1p 

 
- Possuir, no mínimo, 4 Queues em Hardware por porta para utilização de Qualidade de 

Serviços (QoS); 
 

- Permitir ser administrado através de conexão segura implementando SSH (Secure Shell 
Protocol); 
 

- Gerenciamento através de agente SNMP, e RMON (mínimo 4 grupos ETHERNET), por 
porta do SWITCH; 
 

- Suportar upload e download dos arquivos de configuração para formato ASCII de forma a 
permitir backup, destas configurações; 
 

- Permitir a criação de VLAN, segundo padrão IEEE 802.1Q, numa quantidade mínima de 
2000 Vlans, com documento comprobatório desta implementação, além de  permitir 
também a criação de VLAN por portas e/ ou MAC ADDRESS; 
 

- Suportar agregação de portas permitindo a criação de um único link lógico; 
 

- Capacidade de performance do Switch Fabric de, no mínimo, 15 Mpps para switching L3 
(Roteamento IP de pacotes no nível 3 do modelo OSI considerando o tamanho dos 
pacotes Ethernet igual a 64Bytes) e de, no mínimo, 20 Gbps para switching L2. 
Obrigatoriamente, só deverá ser considerado para cálculo da capacidade de performance, 
o Switch Fabric efetivamente utilizado para comutação dos pacotes na configuração 
proposta pelo licitante; 
 

- Suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) para sincronização de horário entre os 
dispositivos da rede; 
 

- Suportar Syslog; 
 

- A licitante deverá obrigatoriamente indicar o código dos componentes da configuração 
proposta (módulos, fontes, etc) e sua respectiva documentação comprobatória (catálogos). 
 

c.11.4 - Switch Tipo IV – Secundário 
 
Concentrador do tipo "Layer 3", com redundância de fonte de alimentação, com o 

mínimo de 2 fontes 110/220 VAC com comutação automática; 
 

- Arquitetura stand alone ou modular; 
 

- Sistema de ventilação; 
 

- Mínimo de 01 porta ótica no padrão 1000BaseLX ou  1000BaseSX para cabeamento 
monomodo/multimodo (conforme projeto executivo)  operando a 1000 Mbps por porta, com 
Leds indicativos para análise das portas; 
 

- Mínimo de 48 portas do tipo RJ-45, Switch, operando Segundo o padrão Fast Ethernet 
IEEE 802.3u, 100BaseTX, a 100 Mbps por porta, com Leds indicativos para análise das 
portas, permitindo auto-sensing (10/100 Mbps), e com arquitetura “non-blocking; 
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 - Todas as portas devem implementar switch layer 3 (Roteamento IP), com suporte, no 
mínimo, aos protocolos RIPv1, RIPv2 e OSPF, além de implementar QoS, com suporte no 
mínimo ao padrão do IEEE 802.1p.; 
 

- Possuir, no mínimo, 4 Queues em Hardware por porta para utilização de Qualidade de 
Serviços (QoS); 
 

- Implementar autenticação Radius para controle do acesso no nível de porta no padrão do 
IEEE 802.1x (port-level security), permitindo ainda configurar automaticamente a porta do 
switch de acordo com o perfil do usuário logado e na VLAN correspondente ao mesmo 
Permitir ser administrado através de conexão segura implementando SSH (Secure Shell 
Protocol); 
 

- Gerenciamento através de agente SNMP, e RMON (mínimo 4 grupos ETHERNET), por 
porta do SWITCH; 
 

- Suportar upload e download dos arquivos de configuração para formato ASCII de forma a 
permitir backup, destas configurações; 
 

- Implementar rate limiting em todas as portas; 
 

- Permitir a criação de VLAN, segundo padrão IEEE 802.1Q, numa quantidade mínima de 
2000 Vlans, com documento comprobatório desta implementação, além de  permitir 
também a criação de VLAN por portas e/ ou MAC ADDRESS; 
 

- Suportar agregação de portas permitindo a criação de um único link lógico; 
 

- Implementar convergência de falha rápida no nível 2 conforme o padrão 802.1w (Rapid 
Reconvergence Spanning Tree Protocol); 
 

- Implementar VRRP para eliminar ponto único de falha do “default gateway”; 
 

- Capacidade de performance do Switch Fabric de, no mínimo, 15 Mpps para switching L3 
(Roteamento IP de pacotes no nível 3 do modelo OSI considerando o tamanho dos 
pacotes Ethernet igual a 64Bytes) e de, no mínimo, 20 Gbps para switching L2. 
Obrigatoriamente, só deverá ser considerado para cálculo da capacidade de performance, 
o Switch Fabric efetivamente utilizado para comutação dos pacotes na configuração 
proposta pelo licitante; 

 
- Deverá implementar recursos de segurança (ACL’s) para evitar acessos não autorizados e 

assegurando que os dados sejam enviados apenas às portas autorizadas; 
 

- Suportar o protocolo NTP (Network Time Protocol) para sincronização de horário entre os 
dispositivos da rede; 
 

- Suportar Syslog; 
 

c.12 – Conversores óptico-elétrico 
 
Conversor de mídia UTP para óptico com as seguintes características mínimas: 
 

- Interface UTP: 1 porta RJ-45. 
- Velocidade de 100Base-TX automático em modo, ou 1000Base-TX; 
- Interface óptica: Conector SC,  
- Monomodo com alcance de até 2 km; 
- Operação transparente ao protocolo 802.1Q; 
- Suporte a jumbo frames; 
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- Função de link test; 
- Função de detecção de perda de link, de forma que caso um dos links seja perdido, 

automaticamente a outra interface detecte. 
 

 
c.13 – Câmeras IP 
 
Todas as câmeras a serem fornecidas e instaladas deverão ter características de transmissão de 
sinais de vídeo, controle via protocolo IP (Internet Protocol) implícitas na própria câmera, ou seja, 
não serão aceitas adaptações do tipo câmera + encoder (análogo/IP) em módulos separados.  
 
As câmeras deverão ser fornecidas com caixa de proteção tipo domo ou mini-domos, conforme 
especificado, adequadas a sua aplicação de instalação interna ou externa (ao tempo). 
 
A compressão das imagens deverá ser feita na própria câmera, quando da captação da imagem, 
não sendo aceitas compressões feitas através de softwares após o recebimento das imagens nas 
estações de trabalho e/ou servidores. 
 
O sistema deverá possuir, para as Câmeras fixas IP um sistema de analise inteligente de vídeo 
permitindo gerar alarmes para objetos abandonados, retirados, movidos em determinada direção, 
velocidade ou cores. Esta funcionalidade deverá estar incorporado a câmera IP sendo todo o 
processamento realizado dentro dos dispositivos citados evitando assim sobrecarregar a rede, 
não serão aceitos dispositivos que utilizem servidores separados para realizar análise inteligente 
de vídeo. 
 
 
c.13.1 – Câmeras IP Fixas Externas em Domos 
 

- Sensor: estado sólido, (CCD) ¼”; 
- Sistema: cromático NTSC; 
- Quantidade mínima de elementos do sensor: 768(H) x 494(V) pontos; 
- Sensibilidade: igual ou superior a 1 lux (colorido), e 0.15 lux na função Day/Night; 
- Três formas de streaming de armazenamento eficiente: H.264, MPEG4 e JPEG, sendo que 

pelo menos 2 fluxos simultâneos; 
- Resolução mínima de: VGA (640x480 pixel) ou 2CIF (704x240 pixel) com 10 FPS (quadros 

por segundo); 
- Formato de Compressão de Imagem feita na própria câmera: H264; 
- Protocolos: ARP, TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP; 
- Interface Ethernet: 10Base-T/100Base-TX (RJ-45); 
- Sistema operacional: Windows 2000/XP; 
- Web Browser: Microsoft internet Explorer; 
- Portas de entrada e saída: 

- Entradas de alarme: mínimo 2 (duas); 
- Saídas de alarme: mínimo 2 (duas); 

- Saída de vídeo analógica em conector tipo BNC: 
- Sinal de Vídeo Composto: 1 Vpp / 75 ohms;  
- Resolução: igual ou maior que 470 linhas; 
- Relação sinal/ruído: igual ou melhor que 48db; 
- Iluminação mínima : 1 lux (colorida) , e 0.15 lux na função Day/Night; 

- Entrada para microfone externo: tipo Mini-jack, plug-in power;  
- Outras funções: Day/Night (auto/manual), posições de preset, tudo na própria câmera; 
- Consumo máximo: 55W; 
- Acompanhada com fonte de alimentação bivolt; 
- Suporte de fixação e acessórios adequados ao ponto de fixação; 
- Proteção IP66; 

 
c.13.2 – Câmeras IP Fixas Internas em Domos 
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- Sensor: estado sólido, (CCD) ¼”; 
- Sitema: cromático NTSC; 
- Quantidade mínima de elementos do sensor: 768(H) x 494(V) pontos; 
- Sensibilidade: igual ou superior a 1lux (colorido), e 0.15 lux na função Day/Night; 
- Três formas de streaming de armazenamento eficiente: H.264, MPEG4 e JPEG, sendo que 

pelo menos 2 fluxos simultâneos; 
- Resolução mínima de: VGA (640x480 pixel) ou 2CIF (704x240 pixel) com 10 FPS (quadros 

por segundo); 
- Formato de Compressão de Imagem feita na própria câmera: H264; 
- Protocolos: ARP, TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP; 
- Interface Ethernet: 10Base-T/100Base-TX (RJ-45); 
- Sistema operacional: Windows 2000/XP; 
- Web Browser: Microsoft internet Explorer; 
- Portas de entrada e saída: 

- Entradas de alarme: mínimo 2 (duas); 
- Saídas de alarme: mínimo 2 (duas); 

- Saída de vídeo analógica em conector tipo BNC: 
- Sinal de Vídeo Composto: 1 Vpp / 75 ohms;  
- Resolução: igual ou maior que 470 linhas; 
- Relação sinal/ruído: igual ou melhor que 48db; 
- Iluminação mínima : 1 lux (colorida); 

- Entrada para microfone externo: tipo Mini-jack, plug-in power; 
- Outras funções: Day/Night (auto/manual), posições de preset, tudo na própria câmera; 
- Consumo máximo: 24W; 
- Acompanhada com fonte de alimentação bivolt; 
- Suporte de fixação e acessórios adequados ao ponto de fixação. 
- Proteção IP66; 

 
 
c.13.3 – Servidores de imagem e NVR  
 
Os Servidores para gerenciamento de imagens e armazenamento (Storage) deverão ter, no 
mínimo, as características a seguir relacionadas: 
 

- 1 (um) processador Quad Core instalado; 
- O processador compatível com X86 com suporte a sistemas operacionais e aplicações de 

32 bits;  
- Cache L2 de no mínimo 1MB por núcleo (ou 4 MB por processador);  
- Deverá ter índice SPECint rate base2000 auditado de, no mínimo 148 (cento e quarenta e 

oito) para 02 (dois) processadores ofertados de, no mínimo, tecnologia Quad-Core. 
- Memória mínima de 8 GB (oito gigabytes) DDR SDRAM do tipo ECC (error checking and 

correcting) ou superior. Velocidade mínima de 400MHz. Expansível no mínimo até 32 GB.  
- Placa mãe com 2 (dois) slots PCI-Express  
- 2 (duas) portas USB; 
- Deverá possuir uma controladora de discos rígidos com interface do tipo SAS (Serial 

Attached SCSI) ou SATA; 
- Suportar até 6 discos hot-plug SFF SAS;   
- 2 (dois) Controladores de rede padrão gigabit Ethernet IEEE 802.3, conectores RJ-45, com 

funcionamento a 10/100/1000 Mbps auto-selecionável (auto-sense).  
- Possuir LED indicativo de funcionamento da placa; 
- 01 (uma) unidade de DVD-RW (gravador de DVD), interna, da mesma cor do servidor 

cotado, com no mínimo 8x de velocidade de gravação em dupla camada. 
- 02 (duas) unidades de disco rígido mínimo de 146 GB ou superior, cada disco, padrão SAS 

(Serial Atached SCSI); 
- Velocidade de rotação dos discos de 10.000 rpm. 
- Controladora padrão PCI, PCI-Express ou AGP on-board ou placa controladora de vídeo 
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- Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 32 MB, exclusivo para vídeo 
- Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels. 
- Gabinete para montagem em Rack de 19”; 
- Leds frontais de identificação de equipamento ligado e acesso ao disco; 
- Possuir fontes redundantes, bivolt e gerenciáveis. 
- Possuir teclado com conector USB ou mini-din; 
- Possuir mouse ótico com 3 botões, sendo um botão para rolagem “scroll”, com conector 

USB ou PS/2, resolução mínima de 400dpi; 
- O teclado e Mouse devem ser da mesma marca e cor do equipamento a ser fornecido. 
- Cada servidor deverá possuir uma licença do sistema operacional Windows 2003 

Enterprise Server Service Pack 2 ou superior; 
- Deverão ser entregues todos os drivers correspondentes às interfaces instaladas no 

equipamento, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas; 
 

Outros requisitos: 
 

- Para cada equipamento fornecer, incluindo drivers de todos os dispositivos, e manuais 
técnicos pertinentes;  

- Programa de diagnóstico para os componentes internos;  
- Além de todos os cabos e placas e conectores, descritos anteriormente, deverão 

acompanhar o servidor, todas as placas, conectores e cabos necessários para a conexão 
com o storage descrito no item 9.3.12, não sendo necessário nenhum item sobressalente 
para total funcionamento do conjunto. 

- Deverá ser fornecido com todos os kits de fixação para rack; 
- Todos os drivers correspondentes às interfaces e controladoras instaladas no 

equipamento, de forma a permitir a perfeita configuração das mesmas.  
- Possuir total compatibilidade do equipamento e seus subsistemas com sistemas 

operacionais Linux Red Hat AS 3 ou superior ou Microsoft Windows 2003 Enterprise 
Server, em suas últimas versões, a compatibilidade deverá ser comprovada através de 
documento do fabricante do software ou impressão (com URL) do site do fabricante do 
software; 

 
c.13.4 – Conjunto para armazenamento das imagens (Storage). Especificações: 
 

- Otimizado para montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas); 
- Altura máxima de 2 (dois) U's; 
- Possuir pelo menos 12 (doze) baias para discos padrão SATA-II (3Gbps) com 

possibilidade de troca em “Hot Swap”. 
- Possuir 02 (dois) discos SATA-II (3GBPS) de 500 GB, 750 GB ou 1000 GB, com  

velocidade de 10 mil RPM ou 15 mil RPM com possibilidade de troca em “Hot Swap” 
- Possuir fontes de alimentação redundantes com possibilidade de troca em “Hot Swap” ; 
- Possuir no mínimo 3 (duas) portas Gigabit Ehternet; 
- Possuir um sistema de alarme sonoro no caso de falha; 
- Possuir sistema de auto-monitoramento de tensão e temperatura; 
- Possibilitar a instalação de bateria reserva; 
- Permitir no mínimo Raid 0 ou Raid 5; 
- Compatibilidade para gravação e reprodução nos protocolos: MPEG4, H.264; 
- Funcionamento integrado com o software de visualização e controle das estações de 

trabalho; 
-  

c.13.5 – Conjunto para armazenamento das imagens (Storage). Especificações: 
 

- Otimizado para montagem em rack padrão 19” (dezenove polegadas); 
- Altura máxima de 2 (dois) U's; 
- Possuir pelo menos 12 (doze) baias para discos padrão SATA-II (3Gbps) com 

possibilidade de troca em “Hot Swap”. 
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- Possuir 02 (dois) discos SATA-II (3GBPS) de 500 GB, 750 GB ou 1000 GB, com  
velocidade de 10 mil RPM ou 15 mil RPM com possibilidade de troca em “Hot Swap” 

- Possuir fontes de alimentação redundantes com possibilidade de troca em “Hot Swap” ; 
- Possuir no mínimo 3 (duas) portas Gigabit Ehternet; 
- Possuir um sistema de alarme sonoro no caso de falha; 
- Possuir sistema de auto-monitoramento de tensão e temperatura; 
- Possibilitar a instalação de bateria reserva; 
- Permitir no mínimo Raid 0 ou Raid 5; 
- Compatibilidade para gravação e reprodução nos protocolos: MPEG4, H.264; 
- Funcionamento integrado com o software de visualização e controle das estações de 

trabalho; 
 
d) Normas 
 
Os projetos deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Instalações 
Elétricas a seguir relacionadas: 
 

- Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações – NBR 14565. 
 

Normas internacionais: 
 

- Norma EIA/TIA 569 (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 
Spaces) - define os aspectos de projeto da sala de equipamentos e armários de 
telecomunicações; 

- Norma EIA/TIA 568-A (Commercial Building Telecommunications Wiring Standard)- 
especifica: 
- os requisitos mínimos para cabeamento de telecomunicações dentro de um ambiente 

de escritório; 
- topologia e distâncias recomendadas; 
- meios de transmissão, por parâmetros que determinam desempenho;  
- designações de conectores e pinos, para garantir a interconectividade; 

- Padrão IEEE802.3   -   define  materiais   utilizados   no   cabeamento   tais   como   cabo   
par trançado,  conectores RJ-45,   tomadas RJ-45,  cabos de  fibra óptica e conectores de  
fibra óptica. 

- Norma ASA C. 83.9 - especifica os racks.  
- Norma EIA/TIA 607 – (Commercial Building Grounding / Bonding Requirements) define os 

requisitos de aterramento. 
- Norma EIA/TIA Bulletin TSB-67 – detalha como testar e certificar     cabeamentos UTP 

instalados. 
- Norma ANSI/EIA/TIA 606 – define a codificação para determinar a função de cada 

conector fêmea (telefonia, dados e imagem). 
 
 
3.2.13 INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES 
Ar Condicionado / Exaustão 
 
a) Objetivo 
b) Normas 
c) Descrição Geral da Instalação de Ar Condicionado 
d) Especificação de Equipamentos, Materiais e Serviços 
e) Fabricantes 
f) Pagamento 
 
- Medição 

 
As medições serão efetuada pelas unidades constantes das planilhas de orçamento, efetivamente 
fornecidos e instalados. 
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-Pagamento 
 
O pagamento será efetuado pelo preço unitário multiplicado pela quantidade encontrada na 
medição 
 

 
3.2.13.1. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES, AR CONDICIONADO / 
EXAUSTÃO 
 
a) Objetivo 
 
Este especificação técnica, em nível de Projeto Executivo, tem por objetivo estabelecer condições 
gerais para o projeto do sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão das áreas a serem 
construídas do novo prédio do serviço de salvamento e combate a incêndio do aeroporto de 
Joinville – Lauro Carneiro de Loyola - SBJV 
 
b) Normas 
 
O presente projeto foi elaborado segundo a Norma Brasileira para Instalações de Ar condicionado 
– Sistemas Centrais e Unitários, ABNT-NBR 16401:2008 da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e baseou-se na seguinte bibliografia.  
 
ABNT NBR 16401-1:2008 -  Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e unitários Parte 
1: Projetos das instalações 
ABNT NBR 16401-2:2008 -  Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e unitários Parte 
2: Parâmetros de conforto térmico 
ABNT NBR 16401-3:2008 -  Instalações de Ar Condicionado – Sistemas Centrais e unitários Parte 
3: Qualidade do ar interior 
ASHRAE    - American Society   of   Heating,   Refrigerating,   and   Air  Conditioning Engineers. 
SMACNA  - Sheet Metal  and  Air   Conditioning   Contractors   National  Association. 
AMCA       - Air Moving and Conditioning Association. 
ARI           - American Refrigeration Institute. 
ANSI -  American National Standard   
ASTM      -  American Society  of Testing Materials 
ISO/IEC   - International Standards Orrganization/International Eletrotechnical Commission 
NEC         - National Eletric Code 
NEMA      - National Eletrical Manufacturing  
 
c) Descrição Geral da Instalação de Ar Condicionado 
 
c.1) Descrição do Projeto 
 
O Projeto Executivo consiste  no fornecimento e instalação de sistema de ar condicionado, 
ventilação e exaustão das áreas de construção do prédio do serviço de salvamento e combate a 
incêndio do Aeroporto Lauro Carneiro Loyola – SBJV, incluindo todos os materiais e execução dos 
sistemas, abaixo relacionados, e serviços necessários ao seu perfeito funcionamento. 
 
Este projeto é composto pelos seguintes sistemas : 
 

� Sistema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão no prédio do serviço de salvamento e 
combate a incêndio - SESCINC; 
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c.2) Dos Projetos 
 
As especificações e os desenhos constantes dos projetos deverão ser examinados com o máximo 
cuidado pela Contratada. Em todos os casos omissos ou suscetíveis de dúvida, deverá a 
Contratada recorrer à Fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as 
decisões finais comunicadas, sempre por escrito, no “Livro de Ocorrências”. 
 
O projeto foi elaborado objetivando a execução dos sistemas ar condicionado, ventilação e 
exaustão acima relacionadas, com elevado padrão de qualidade e com perfeita funcionalidade. A 
contratada não poderá prevalecer-se de qualquer erro, notadamente involuntário ou de qualquer 
omissão, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades no atendimento aos 
objetivos citados. 
 
c.3) Relação de Desenhos 
 
Nº DISCRIMINAÇÃO SEQUÊNCIA 
JVL-ECB-603.001.R0 Planta Baixa Térreo – Ar condicionado, ventilação e 

exaustão 
09/20 

JVL-ECB-603.002.R0 Planta de Forro Térreo – Ventilação e Exaustão 10/20 
JVL-ECB-603.003.R0 Planta Baixa Superior – Ar condicionado 11/20 
JVL-ECB-603.004.R0 Planta de Forro Superior - Detalhe Cobertura- 

Ventilação e Exaustão 
12/20 

JVL-ECB-603.005.R0 Fachada Lateral Lado Terra/Sudeste - Detalhe Grelhas-
Ventilação e Exaustão 

13/20 

JVL-ECB-603.006.R0 Corte A-A, Corte B-B – Encaminhamento Tubulação 
Ventilação e Exaustão 

14/20 

JVL-ECB-603.007.R0 Detalhes Dutos e Conexões Gerais 18/20 
JVL-ECB-603.008.R0 Fluxograma - Esquema Frigorífico 19/20 
JVL-ECB-603.009.R0 Detalhes Gerais 20/20 
   

 
c.4) Premissas do Projeto 
 
c.4.1) Condições Ambientais 
 
Condições Externas / Verão  :   Temperatura de Bulbo Seco : 32,0 º C 
                                                   Temperatura de Bulbo Úmido : 26,0 º C  
 
Condições Internas / Verão :   Temperatura de Bulbo Seco : 24 º C 
 
Não haverá controle específico da umidade relativa. Com a condensação da umidade do 
ambiente, que ocorrerá nas serpentinas das unidades condicionadoras, a umidade relativa  irá 
baixar com valores oscilando em função das condições climáticas. 
 
c.4.2) Características Arquitetônicas do Prédio 
 
O projeto de climatização baseou-se no projeto arquitetônico básico fornecido no edital elaborado 
pela Equipe técnica da INFRAERO Reginol Sul e por informações obtidas por levantamento no 
local.  
 
c.4.3) Memória de Cálculo 
 
O cálculo foi realizado somente para as áreas onde houve necessidade de sistema de Ar 
Condicionado, Ventilação e Exaustão do novo prédio do serviço de salvamento e combate a 
incêndio do Aeroporto Lauro Carneiro Loyola – SBJV. 
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ESCRITÓRIO ADMINISTRAÇÃO (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 845,47 0 
Insolação 846,07 0 
Pessoas 264 312 
Equip. e Iluminação 760,25 0,00 
Infiltração 106,72 337,91 
Renovação 250,56 793,35 
                   TOTAL 3073 1443 

 
SALA DE ALARME E OPERAÇÕES (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1102,41 0 
Insolação 846,07 0 
Pessoas 264 312 
Equip. e Iluminação 725,16 0,00 
Infiltração 100,92 319,54 
Renovação 250,56 793,35 
                   TOTAL 3289 1425 

 
AUDITÓRIO (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 2770,43 0 
Insolação 4012,10 0 
Pessoas 6600,00 7800,00 
Equip. e Iluminação 5343,36 0,00 
Infiltração 5278,00 16711,70 
Renovação 6264,00 19833,66 
                   TOTAL 30268 44345 

 
REFEITÓRIO (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1824,03 0 
Insolação 1549,18 0 
Pessoas 1980,00 2340,00 
Equip. e Iluminação 2985,74 210,00 
Infiltração 445,44 1410,39 
Renovação 1879,20 5950,10 
                   TOTAL                         

10664 
9910 
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COMANDANTE (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 877,55 0 
Insolação 846,07 0 
Pessoas 198,00 234,00 
Equip. e Iluminação 704,52 0,00 
Infiltração 97,44 308,52 
Renovação 187,92 595,01 
                   TOTAL                          

2912 
1138 

 
SARGENTAÇÃO (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 872,98  
Insolação 839,86  
Pessoas 198,00 234,00 
Equip. e Iluminação 797,40 0,00 
Infiltração 111,36 352,60 
Renovação 187,92 595,01 
                   TOTAL 3008 

 
1182 
 

 
REUNIÕES (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1043,59 0 
Insolação 1038,77 0 
Pessoas 792,00 936,00 
Equip. e Iluminação 1179,24 0,00 
Infiltração 176,32 558,28 
Renovação 751,68 2380,04 
                   TOTAL 4982 3874 

 
ESCRITÓRIO BIBLIOTECA (PAV. TÉRREO): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1270,59 0 
Insolação 1704,58 0 
Pessoas 660,00 780,00 
Equip. e Iluminação 1381,51 0,00 
Infiltração 211,12 668,47 
Renovação 626,40 1983,37 
                   TOTAL 5854 3432 
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ESTAR - TV (2° PAV.): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1616,29 0 
Insolação 2507,14 0 
Pessoas 924,00 1092,00 
Equip. e Iluminação 2040,96 0,00 
Infiltração 324,80 1028,41 
Renovação 876,96 2776,71 
                   TOTAL 8290 4897 

 
CONDICIONAMENTO FÍSICO - JOGOS (2° PAV.): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 4720,07 0 
Insolação 6716,54 0 
Pessoas 1365,00 1295,00 
Equip. e Iluminação 9792,32 0,00 
Infiltração 1624,00 5142,06 
Renovação 1252,80 3966,73 
                   TOTAL 25471 10404 

 
VESTIÁRIOS (2°PAV.): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1144,89 0 
Insolação 1156,87 0 
Pessoas 330,00 390,00 
Equip. e Iluminação 1407,31 0,00 
Infiltração 215,76 683,16 
Renovação 313,20 991,68 
                   TOTAL 4568 2065 

 
DORMITÓRIO MASCULINO SUB OFICIAL E SARGENTOS(2°PAV. ): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1057,28 0 
Insolação 1094,71 0 
Pessoas 462,00 546,00 
Equip. e Iluminação 1272,12 0,00 
Infiltração 194,88 617,05 
Renovação 438,48 1388,36 
                   TOTAL 4519 2551 
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DORMITÓRIO MASCULINO (2°PAV.): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 1125,61 0 
Insolação 1169,30 0 
Pessoas 462,00 546,00 
Equip. e Iluminação 1426,92 0,00 
Infiltração 220,40 697,85 
Renovação 438,48 1388,36 
                   TOTAL 4843 2632 

 
DORMITÓRIO FEMININO (2° PAV.): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 878,27 0 
Insolação 846,07 0 
Pessoas 198,00 234,00 
Equip. e Iluminação 803,59 0,00 
Infiltração 116,00 367,29 
Renovação 187,92 595,01 
                   TOTAL 3030 1196 

 
ALOJAMENTO COMANDANTE (2° PAV.): 
 

 Calor sensível 
( Kcal/h) 

Calor Latente 
( Kcal/h) 

Condução 871,69 0 
Insolação 953,86 0 
Pessoas 66,00 78,00 
Equip. e Iluminação 619,90 0,00 
Infiltração 81,20 257,10 
Renovação 62,64 198,34 
                   TOTAL 2655 533 

 
 
Importante : Os valores de calor sensível e calor latente  são uma referência  do projetista e 
podem eventualmente apresentar alguma diferença em relação à capacidade das unidades 
condicionadoras especificadas. Portanto, os valores apresentados não podem ser usados pelo 
instalador para fornecer equipamentos com especificações técnicas diferentes do apresentado 
nesta especificação técnica. 
 
d) Especificação de Equipamentos, Materiais e Serviços 
 
d1) Serviços 
 
d.1.1) No pavimento térreo do novo do prédio serviço de salvamento e combate a incêndio, haverá 
necessidade de sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão nas áreas listadas abaixo: 
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1. Sala de Operações e Alarme: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical), 18.000 BTU/H (4536Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Hi Wall, 18.000 BTU/H (4536Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
2. Escritório Admistrativo: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical), 18.000 BTU/H (4536Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Hi Wall, 18.000 BTU/H (4536Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
3. Escritório Biblioteca: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical), 36.000 BTU/H (9072Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Teto, 36.000 BTU/H (9072Kcal/h),  Q/F – 

Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 
 

4. Reuniões: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensador Split, (Descarga Horizontal), 30.000 BTU/H (7560Kcal/h), 

Q/F – Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Teto, 30.000 BTU/H (7560Kcal/h), Q/F – Springer 

Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
5. Sargentação: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical),12.000 BTU/H (3024Kcal/h),  

Q/F – Springer Carrier Modelo Space ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Hi Wall, 12.000 BTU/H (3024Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
6. Comandante: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical),12.000 BTU/H (3024Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier ou Equivalente Técnico ; 
� 1 Evaporadora Split tipo Hi Wall, 12.000 BTU/H (3024Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier  
ou Equivalente Técnico; 

• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 
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7. Refeitório: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 2 Condensadoras Split, (Descarga Vertical),36.000 BTU/H (9072Kcal/h), 

Q/F – Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
� 2 Evaporadoras Split tipo Teto, 36.000 BTU/H (9072Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
8. Auditório: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 6 Condensadoras Split, (Descarga Vertical),48.000 BTU/H (12096Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
� 6 Evaporadoras Split tipo Teto, 48.000 BTU/H (12096Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
9. Material de Limpeza e Sala de Apoio: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 200B (Ref: Multivac ou 
equivalente Técnico), sendo ; 

� 1 Ventilador Centrífugo em linha AXC 200B – 600 m³/h – 160 W; 
� 1 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-497x297 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 1 Conexão  Y com uma saída ø200mm  e duas entradas ø200mm; 
� 1 Conexão  transição 497x297xø200; 
� 2 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø200mm; 
� 9 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico - Diam 200mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico - Diam. 200mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galv. Diam. 200mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

10. Sanitário Masculino e Sanitário Feminino: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 200B (Ref: Multivac ou 
equivalente Técnico), sendo ; 

� 1 Ventilador Centrífugo em linha AXC 200B – 600 m³/h – 160 W; 
� 1 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AT-497x297 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 1 Conexão  Y com uma saída ø200mm  e duas entradas ø200mm; 
� 1 Conexão  transição 497x297xø200; 
� 2 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø200; 
� 10 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 200 mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico Diam. 200 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galv. Diam. 200 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
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11. Sanitário PNE Masculino e Sanitário PNE Feminino: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 150B (Ref: Multivac ou 
equivalente Técnico), sendo ; 

� 1 Ventilador Centrífugo em linha AXC 150B – 300 m³/h – 90 W; 
� 1 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-347x247 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 1 Conexão  Y com uma saída ø150mm e duas entradas ø150mm; 
� 1 Conexão  transição 347x247xø150 mm; 
� 2 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø150 mm; 
� 10 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 150 mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico Diam. 150 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galv. Diam. 150 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

12. Banheiro Comandante: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar VentoKit In Line (Ref: Westaflex ou 
equivalente Técnico), sendo ; 

� 1 Bloco Motor VentoKit 80; 
� 1 Grelha Externa Autofechante - Tamanho de 100 mm Multivac ou 

Equivalente Técnico; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico Diam. 100 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galv. Diam. 100 mm; 
� 3 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 100 mm; 
� 1 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø100 mm. 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

13. Auditório: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 200B (Ref: Multivac ou 
equivalente Técnico), sendo ; 

� 5 Ventilador Centrífugo em linha AXC 200B – 600 m³/h – 160 W; 
� 5 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-497x297 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 5 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø200 mm; 
� 5 Filtros Metálicos grosso G1 - HVAL LINTER ou Equivalente técnico Dim. 

Nom. 497x297mm; 
� 5 Conexão  transição 497x297xø200 mm; 
� 16 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 200 mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Diam. 200 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galv. Diam. 200 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

14. Sala de Operações e Alarme e Escritório Admistrativo: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 150B (Ref: Multivac ou 
equivalente Técnico), sendo ; 

� 1 Ventilador Centrífugo em linha AXC 150B – 300 m³/h – 90 W; 
� 1 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-347x247 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 1 Filtro Metálico grosso G1 - HVAL LINTER ou Equivalente Técnico Dim. 

Nom. 347x247mm; 
� 1 Conexão  Y com uma saída ø150mm e duas entradas ø150mm; 
� 1 Conexão  transição 347x247xø150mm; 
� 2 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø150mm; 
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� 10 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Diam 150 mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Diam. 150 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galv. Diam. 150 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 
d.1.2) No pavimento Superior do novo prédio serviço de salvamento e combate a incêndio, haverá 
necessidade de sistema de ar condicionado, ventilação e exaustão nas áreas listadas abaixo: 
 

15. Estar e TV: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical), 48.000 BTU/H (12096Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Teto, 48.000 BTU/H (12096Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
16. Alojamento Comandante: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical), 12.000 BTU/H (3024Kcal/h),  

Q/F – Springer Carrier ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Hi Wall, 12.000 BTU/H (3024Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 
 

17. Dormitório Feminino: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Vertical),18.000 BTU/H (4536Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Hi Wall, 18.000 BTU/H (4536Kcal/h), Q/F – 

Springer Carrier ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
18. Dormitório Masculino Sub Oficiais e Sargentos: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Horizontal), 24.000 BTU/H (6048Kcal/h), 

Q/F - Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Teto,24.000 BTU/H (6048Kcal/h), Q/F – Springer 

Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
19. Dormitório Masculino: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
� 1 Condensadora Split, (Descarga Horizontal), 24.000 BTU/H (6048Kcal/h), 

Q/F – Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
� 1 Evaporadora Split tipo Teto,24.000 BTU/H (6048Kcal/h), Q/F – Springer 

Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 
• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 

 
20. Vestiário: 
 

• Instalação de sistema de Ar Condicionado tipo Split, sendo: 
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� 1 Condensadora Split, (Descarga Horizontal) 24.000 BTU/H (6048Kcal/h), 
Q/F - Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 

� 1 Evaporadora Split tipo Teto,24.000 BTU/H (6048Kcal/h), Q/F – Springer 
Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 

• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 
 

21. Condicionamento Físico / Jogos: 
 

� 4 Condensadoras Split, (Descarga Vertical) 36.000 BTU/H (9072Kcal/h),  
Q/F - Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 

� 4 Evaporadoras Split tipo Teto, 36.000 BTU/H (9072Kcal/h), Q/F - 
Springer Carrier Modelo Split Space ou Equivalente Técnico; 

• Prever as tubulações de drenagem e instalações elétricas necessárias. 
 

22. Sanitário Masculino: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 315A (Ref: Multivac ou 
equivalente técnico), sendo ; 

� 2 Ventilador Centrífugo em linha AXC 200B – 600 m³/h – 160 W;; 
� 2 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-497x297 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 2 Conexão  Y com uma saída ø200mm e duas entradas ø200mm; 
� 2 Conexão  transição 497x297xø200mm; 
� 4 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø200mm; 
� 23 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 200 mm 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico Diam. 200 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galvanizado Diam. 200 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

23. Sanitário Feminino: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar VentoKit 280 (Ref: Westaflex ou 
equivalente técnico), sendo ; 

� 1 Bloco Motor VentoKit 280; 
� 1 Veneziana de saída de ar autofechante regulável 280; 
� Grelha Ventilação em alumínio Tipo AGS-T 325x165 com contra moldura 

Ref.: TROX ou Equivalente técnico 
• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

24. Sanitário Alojamento do Comandante: 
• Instalação de sistema de Renovação de Ar VentoKit 150 (Ref: Westaflex ou 

equivalente técnico), sendo ; 
� 1 Bloco Motor VentoKit 150; 
� 1 Veneziana de saída de ar autofechante regulável 150; 
� Grelha Ventilação em alumínio Tipo AGS-T 325x165 com contra moldura 

Ref.: TROX ou Equivalente técnico 
• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

25. Condicionamento Físico - Jogos: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 200B (Ref: Multivac ou 
equivalente técnico), sendo ; 

� 2 Ventilador Centrífugo em linha AXC 200B – 600 m³/h – 160 W; 
� 2 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-497x297 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 2 Filtro Metálicos grosso G1 - HVAL LINTER ou Equivalente Técnico Dim. 

Nom. 497x297mm; 
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� 2 Conexão  Y com uma entrada ø200mm e duas saídas ø200mm; 
� 2 Conexão  transição 425x225xø200mm; 
� 4 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø200mm; 
� 24 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 200 mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico Diam. 200 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galvanizado Diam. 200 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

26. Estar / TV: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 200B (Ref: Multivac ou 
equivalente técnico), sendo ; 

� 1 Ventilador Centrífugo em linha AXC 200B – 600 m³/h – 160 W; 
� 1 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-497x297 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 1 Filtro Metálicos grosso G1 - HVAL LINTER ou Equivalente Técnico Dim. 

Nom. 497x297mm; 
� 1 Caixa de Distribuição com uma entrada ø200mm e duas saídas 

ø200mm; 
� 1 Conexão  transição 497x297xø200mm; 
� 2 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø200mm; 
� 16 Conj. de flanges Giriotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 200mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico Diam. 200 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galv. Diam. 200 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 

27. Vestiário: 
 

• Instalação de sistema de Renovação de Ar Multivac AXC 200B (Ref: Multivac ou 
equivalente técnico), sendo ; 

� 1 Ventilador Centrífugo em linha AXC 200B – 600 m³/h – 160 W; 
� 1 Grelha Ventilação em alumínio anodizado Tipo AWK-497x297 com 

moldura frontal Ref.: TROX ou Equivalente Técnico; 
� 1 Conexão  transição 425x225xø200mm; 
� 1 Bocas de ar Ventidec  - DVK-R ø200mm; 
� 8 Conj. de flanges Girotubo Refrin ou Equivalente Técnico Diam 200 mm; 
� Duto Aço Carbono Galv. Girotubo ou Equivalente Técnico Diam. 200 mm; 
� Curvas e Conexões Aço Carbono Galvanizado Diam. 200 mm; 

• Prever instalações elétricas necessárias. 
 
 
d.2) Sistema de Ar Condicionado 
 
Serão utilizados um tipo de sistema de Ar Condicionado sendo: 
 

- Tipo Split ( Unidade Externa e Unidade Interna) 
 

A utilização do sistema de ar condicionado tipo Split (condensador/evaporador), de modo que o 
critério de escolha para o modelo adequado ao ambiente, foi a capacidade térmica que o conjunto 
deve obedecer. Desta forma para os ambientes que necessitem de capacidade térmica de 7.000 a 
18.000 BTU/H Q/F serão utilizados dois modelos:  modelo Carrier Springer Hi Wall (Descarga 
Vertical) ou Equivalente e Modelo Springer MaxiFlex ( Descarga Horizontal) ou Equivalente; já 
para os ambientes que necessitem de capacidade térmica de 24.000 a 48.000 BTU/H Q/F será 
utilizado o modelo Carrier Springer Split Space ou Equivalente. 
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d.2.1) Ar Condicionado Tipo Split 
 
Em função das características arquitetônicas, foi adotado sistema de climatização tipo split. As 
evaporadoras (Unidades Internas) serão do tipo Teto ou Parede instalado dentro do ambiente. As 
condensadoras (Unidades Externas) serão instaladas no lado externo do ambiente, num local de 
fácil acesso. No caso do SESCINC estão localizados parte na laje apropriada para receber os 
equipamentos e parte no piso. 
 
d.2.1.1) Unidade Interna (Evaporadora): 
 
As evaporadoras serão montadas aparentes no teto ou na parede, distribuindo o ar diretamente, 
sem dutos. As seguintes características contêm na unidade interna: 
 
O ventilador será do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para frente, rigorosamente 
balanceado, estática e dinamicamente, e acionado por motor elétrico, monofásico, 220 volts -  60 
Hz para os modelos Hi Wall, MaxiFlex e Split Space, com exceção do modelo Split Space com 
capacidade térmica igual a 48.000 BTU/H, onde a alimentação será trifásica em 380 volts – 60Hz. 
Ambos os modelos possuem três velocidades de rotação, de funcionamento silencioso e em 
acoplamento direto. 
 
Quanto ao modo de funcionamento, estão: Refrigeração, Aquecimento, Ventilação, 
Desumidificação e Automático. 
 
Os detalhes de montagem e conexões frigoríficas, elétricas e de controle deverão obedecer 
rigorosamente às instruções do fabricante.  
 
Para o acionamento da unidade interna a distância deverá possuir controle remoto sem fio com as 
funções: Turbo, Timer, Sleep e Swing. Também deverá conter as opções mínimas de: liga e 
desliga, seleção de velocidade do ventilador, direção de fluxo de ar e controle de temperatura. 
 
As características de operação acham-se indicadas no manual do fabricante. 
 
d.2.1.2) Unidade Externa( Condensadrora): 
 
Será constituída de compressor frigorífico rotativo ou scroll e condensador resfriado a ar, com 
descarga vertical ou horizontal dependendo do modelo utilizado, com exceção dos modelos SPLIT 
SPACE com capacidade térmica igual a 24.000 BTU/H e 30.000 BTU/H, onde a descarga será 
horizontal. 
 
 As suas características de operação acham-se indicadas no manual do fabricante. 
 
A alimentação elétrica será feita pela rede monofásica de 220 volts - 60 Hz para todos os 
modelos, com exceção do modelo Split Space com capacidade térmica igual a 48.000 BTU/H, 
onde a alimentação será trifásica de 380 volts – 60Hz. 
 
Deverá ter acabamento adequado para montagem na área externa, com tratamento anti-corrosivo 
à prova de tempo. Serão de procedência idêntica à da respectiva unidade interna e de modelo 
adequado à mesma. 
 
d.2.1.3) Circuito Frigorífico 
 
Serão feito de tubos de cobre sem costura, cuja as características satisfazem à norma ABNT-NBR 
7541. A aquisição dos tubos será feita de modo que para bitolas até 3/4”, este será encontrado em 
rolos de 30 a 50 metros, acima de 3/4” em varas de 5 metros de comprimento.  As extremidades 
dos tubos deverão estar fechadas para evitar a entrada de sujidade durante a armazenagem e 
transporte do mesmo. 
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O dimensionamento dos tubos deverá ser feito levando em conta a perda de carga, em função da 
distância entre o conjunto evaporador e o conjunto compressor-condensador, devendo ser 
analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento ou pelo distribuidor autorizado. Abaixo 
temos duas tabelas que dimensionam a bitola dos tubos de acordo com a capacidade térmica do 
conjunto Split, sendo que a tabela um faz referência ao modelo Split Space e a tabela dois ao 
modelo Hi Wall. 
 
TABELA 01 – MODELO SPLIT SPACE 
CAPACIDADE 
(btu/h) 

COMPRIMENTO MÁXIMO DESNÍVEL 
MÁXIMO 

TIPO DE 
LINHA 

BITOLA 
(pol) 

OBSERVAÇÕES 
REAL EQUIVALENTE 

18.000 
Até 

30m* 
50 m 15 m 

Expansão 1/4” - 
Sucção 3/4” - 

24.000 Até 
30m* 

50 m 15 m 
Expansão 3/8” - 
Sucção 3/4” - 

30.000 
Até 

50m* 
70 m 15 m 

Expansão 3/8” - 
Sucção 7/8” - 

36.000 
Até 

50m* 
70 m 25 m 

Expansão 3/8” - 
Sucção 1” - 

48.000 
Até 

50m* 
70 m 25 m 

 
 

Expansão 

3/8” 

Até 40 m desde 
que a 
condensadora 
NÃO esteja a 
mais de 20 m 
abaixo da 
evaporadora 

1/2” 

Acima de 40 m 
desde que a 
condensadora 
esteja a mais de 
20 m abaixo da 
evaporadora 

Sucção 1.1/8”  

60.000 
Até 

50m* 
70 m 25 m 

 
Expansão 

3/8” 

Até 35 m desde 
que a 
condensadora 
NÃO esteja a 
mais de 15 m 
abaixo da 
evaporadora 

1/2” 

Acima de 35 m 
desde que a 
condensadora 
esteja a mais de 
15 m abaixo da 
evaporadora 

 
Sucção 

1.3/8” 
Linha horizontal 
ou para trechos 
em descida 

1.1/4” 
Para trechos em 
subida 

*Caso a condensadora esteja abaixo da evaporadora 
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TABELA 02 – MODELO HI WALL 
CAPACIDADE 
(btu/h) 

COMPRIMENTO MÁXIMO DESNÍVEL 
MÁXIMO 

TIPO DE 
LINHA 

BITOLA 
(pol) OBSERVAÇÕES 

REAL EQUIVALENTE 

7.000 Até 10m* 13 m 7,5 m 

Expansão 1/4” - 

Sucção 

3/8” 
Para trechos em 
subida 

1/2” 
Linha horizontal ou 
para trechos em 
descida 

9.000 Até 20m* 26 m 10 m 

Expansão 1/4” - 

Sucção 
5/8” 

Linha horizontal ou 
para trechos em 
descida 

1/2” 
Para trechos em 
subida 

12.000 Até 20m* 26 m 10 m 

Expansão 1/4” - 

Sucção 
5/8” 

Linha horizontal ou 
para trechos em 
descida 

1/2” 
Para trechos em 
subida 

18.000 Até 30m* 50 m 15 m 
Expansão 1/4” - 

Sucção 3/4” - 

22.000 Até 30m* 50 m 15 m 
Expansão 3/8” - 

Sucção 3/4” - 
*Caso a condensadora esteja abaixo da evaporadora 

 
Todas as conexões entre os tubos e acessórios deverão ser executados em solda prata 15% (Ref. 
Agtos 15 da Degussa). As conexões serão de cobre para soldagem. 
 
Todas as tubulações deverão ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e braçadeiras 
apropriadas com pontos de sustentação e apoio revestido de calços de neoprene, espaçadas a 
cada 1,5 m. 
 
Após a execução da solda, a rede deverá ser testada com nitrogênio à pressão de 300 psig. 
 
Para preenchimento de gás refrigerante, toda a tubulação deverá ser evacuada até o nível de 
pressão negativa de 3 micra. 
 
As linhas de refrigeração, então, deverão ser isoladas térmica e individualmente com utilização de 
borracha elastomérica AF/Armaflex da ARMACELL, com espessura adequada para o 
comprimento da rede, porém nunca menor que 1/2”. 
 
Em trechos externos, o isolamento térmico deverá ser revestido com o sistema FIBRAFLEX, 
constituído de véu de vidro e argamassa acrílica ACF e RST a base de minerais resistentes a 
intempéries, fungos e raio ultravioleta e revestimento externo de alumínio. 
 
d.3) Sistema de Ventilação e Exaustão: 
 
O sistema de ventilação e exaustão consiste basicamente na renovação de ar nos ambientes, 
conforme apresentado no projeto, de acordo com a legislação vigente. As ventilações serão feitas 
principalmente nos ambientes lado Ar onde a captação será no lado Terra, devido ao problema de 
ruído sonoro. 
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d.3.1) Exaustão: 
 
É necessária a utilização de exaustão em ambientes como banheiros, sanitários e depósitos 
conforme indicado nos projetos. Também colocada exaustão nas cozinhas e copas acima dos 
fogões com instalação de coifas específicas para função. 
 
Para a exaustão de ambientes e banheiros foram utilizados ventiladores centrífugos montados 
para exaustão, modelo AXC da Multivac ou equivalente técnico, conectado a dutos rígidos e 
conexões em chapa de aço carbono galvanizado, com bitolas obedecendo a norma NBR 16401. 
As bocas de entrada poderão ser com grelha Autofechante da Multivac ou equivalente técnico, 
como também Veneziana externa em alumínio anodizado TROX AWK ou equivalente. As bocas 
de saída de ar serão tipo Ventidec da Multivac ou equivalente para instalação em Forros. As 
dimensões e posicionamento estão nos devidos projetos. 
  
Também foram utilizados exaustores instalados diretamente na parede em banheiros conforme 
indicado nos projetos, modelos 150 e 280 da Ventokit ou equivalente técnico, que não utilizam 
tubulação nem boca de saída de ar. 
 
Nos banheiros e sanitários menores foram utilizados sistemas de renovação de ar Ventokit ou 
equivalente técnico, contendo grade de captação de ar, veneziana de saída de ar autofechante 
regulável e bloco de motor ventokit 80. A diferença do kit tradicional do fabricante será a 
substituição para duto rígido e conexões de aço carbono galvanizado com bitolas obedecendo a 
norma ABNT-NBR 16401:2008. 
 
O acionamento da exaustão será feito quando ligar ou desligar a luz o ambiente. 
 
d.3.1.1) Ventilador Centrífugo Para Exaustão: 
 
O ventilador centrífugo montado para exaustão da AXC da Multivac ou equivalente técnico é do 
tipo centrífugo de simples aspiração, em linha e com rotor de pás curvadas para frente. 
A escolha do modelo ou seu equivalente técnico foi feita de acordo com os requisitos que os 
mesmos deverão suprir, conforme a necessidade de cada ambiente. 
 
A alimentação elétrica será feita pela rede monofásica com tensão 220 volts – 60Hz. A vazão, 
pressão e potência dos exaustores encontram-se nas tabelas dos respectivos desenhos.   
 
O acionamento do equipamento nos banheiros será feito via interruptor de iluminação, de modo 
que quando se entrar no recinto com exaustão e ascender a luz, automaticamente o exaustor será 
ligado. 
 
Deverá conter proteção térmica contra superaquecimento, rotor balanceado e livre de vibrações, 
temperatura de trabalho entre 15°C e 55°C. 
 
As suas características de operação acham-se indicadas no manual do fabricante. 
 
d.3.1.2) Coifa: 
 
As coifas a serem utilizadas serão do modelo Coifa Retangular – Brastemp, ou equivalente, com 
vazão igual a 750m³/h na cozinha e copas conforme indicado no projeto. 
 
A alimentação elétrica será feita pela rede monofásica com tensão 220volts – 60Hz.  
 
Possui um motor com três velocidades de funcionamento, painel de controle, lâmpadas próprias e 
filtros metálicos. 
 
As suas características de operação e instalações acham-se indicadas no manual do fabricante. 
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d.3.1.3) Bocas de Saída de Ar 
 
São do tipo redonda montado para exaustão com fixação do tipo rente ao teto. O modelo utilizado 
é Ventidec – Multivac ou equivalente técnico. 
 
Possui disco regulável, para controle de vazão. Fabricado em plástico ABS com temperatura limite 
de operação de 80°C.  

 
As quantidades, dimensões, disposição e modelos de referência, serão conforme indicação nos 
desenhos. 
 
d.3.1.4) Grelhas de Entrada de Ar 
 
Poderá ser utilizada o seguinte modelo de gelha de entrada de ar.  
 
 Venezianas Exterior de Aluminio 
 
Os sistema de exaustão e renovação de ar dos ambientes  necessitarão de venezianas colocadas 
na entrada e saídas dos dutos maiores e utilizarão o modelo AWK da Trox ou equivalente técnico. 
 
d.3.1.5) Dutos Rígidos 
 
Os dutos de ar da exaustão serão feitos de chapa de aço galvanizado, nas bitolas recomendadas 
pela ABNT-NBR 16401:2008, e obedecendo ao dimensionamento e disposição indicados no 
desenho. O modelo do duto definido será tipo Girotubo Refrin ou equivalente nas bitolas definidas 
nos projetos. 
 
Os detalhes construtivos deverão ser de acordo com as recomendações da SMACNA, de tal 
modo a atender à classe C de estanqueidade (para pressão estática de até 2” de coluna de água). 
 
As ligações entre dutos e conexões serão feitos com flanges Girotubo Refrin ou equivalente 
técnico, rebatidos ao corpo do duto e aparafusados, com junta de vedação nas emendas, 
permitindo a desmontagem para inspeção e limpeza. 
 
A ligação desses dutos com a descarga do exaustor deverá ser feita com junta flexível Multivac ou 
equivalente técnico, constituída por uma fita de lona de vinil reforçada, resistente aos raios UV e 
chapa Galvanizada. 
 
Todas as dobras, nas quais a galvanização tenha sido danificada, deverão ser pintadas com tinta 
anticorrosiva. 
 
Todas as juntas deverão ser vedadas com massa plástica para garantir a estanqueidade. 
 
Os dispositivos de fixação e sustentação (tirantes e braçadeiras), serão de aço carbono, com 
pintura de tinta anticorrosiva (cromato de zinco). 
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TABELA DE DUTOS x CHAPA Norma ABNT-NBR 16401:2008 
ESPESSURA CIRCULAR  

LADO 
RETANGULAR MAIOR 

ALUMINIO AÇO GALVANIZADO HELICOIDAL 
(mm) 

ATÉ 225 

CALANDRO 
C/ COSTURA 

LONGITUDINAL 
(mm) 

bitola mm bitola mm 

24 0,64 26 0,50 Até 225 Até 450 Até 300 
22 0,79 24 0,64 250 a 600 460 a 750 310 a 750 
20 0,95 22 0,79 650 a 900 760 a 1150 760 a 1400 
18 1,27 20 0,95 950 a 1250 1160 a 1500 1410 a 2100 
16 1,59 18 1,27 1300 a 1500 1510 a 2300 2110 a 3000 

BITOLAS DE CHAPAS PARA A FABRICAÇÃO DE DUTOS RIGIDOS PARA SISTEMAS DE 
BAIXA PRESSÃO (PRESSÃO ESTÁTICA ATÉ 500 Pa E VELOCIDADE ATÉ 10 m/s) 
 
d.3.2) Ventilação: 
 
Para ventilação serão utilizados bocas de entrada de ar montadas antes da conexão com os dutos 
e serão do seguinte modelo: 
 
d.3.2.1) Ventilador Centrífugo Para Ventilação: 
 
O ventilador centrífugo montado para ventilação da AXC da Multivac ou equivalente é do tipo 
centrífugo de simples aspiração, em linha e com rotor de pás curvadas para frente. 
A escolha do modelo ou seu equivalente foi feita de acordo com os requisitos que os mesmos 
deverão suprir, conforme a necessidade de cada ambiente. 
 
A alimentação elétrica será feita pela rede monofásica com tensão 220 volts – 60Hz. A vazão, 
pressão e potência dos exaustores encontram-se nas tabelas dos respectivos desenhos. 
O acionamento do equipamento será em conjunto com as evaporadoras, e ao ligar o ar 
condicionado o ventilador  tambem será ligado . 
 
Deverá conter proteção térmica contra superaquecimento, rotor balanceado e livre de vibrações, 
temperatura de trabalho entre 15°C e 55°C. 
 
As suas características de operação acham-se indicadas no manual do fabricante. 
 
d.3.2.2) Bocas de Saída de Ar 
 
São do tipo redonda montado para ventilação com fixação do tipo rente ao teto. O modelo 
utilizado é Ventidec – Multivac ou equivalente. 
 
Possui disco regulável, para controle de vazão. Fabricado em plástico ABS com temperatura limite 
de operação de 80°C.  
 
As quantidades, dimensões, disposição e modelos de referência, serão conforme indicação nos 
desenhos. 
 
d.3.2.3) Bocas de Entrada de Ar 
 
Para ventilação serão utilizadas bocas de entrada de ar montando antes da conexão com duto.   
 
1) A Venezianas Exteriores Aluminio 
 
O sistema de ventilação dos ambientes necessitará  venezianas colocadas na entrada e saída 
dos dutos maiores sendo utilizado o modelo AWK da Trox ou equivalente técnico. 
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d.3.2.4) Filtro Metálicos 
 
Os filtros metálicos serão do tipo permanente, lavável e que apresentam alta eficiência para 
particulado grosso, da Linter ou equivalente técnico. A montagem será juntos as bocas de entrada 
de ar através de conexão de transição. 
 
Filtro: Alumínio corrugado Modelo HVAL ( 25 mm)  
Perda Pressão Estática Inicial: 4 mmca 
Perda Pressão Estática Final Recomendada: 12 mmca 
Classe de filtragem: G1 (Norma NBR 16401) 
 
d.3.2.5) Dutos Rígidos 
 
Os dutos de ar da ventilação serão feitos de chapa de aço galvanizado, nas bitolas recomendadas 
pela NBR 16401, e obedecendo ao dimensionamento e disposição indicados no desenho. O 
modelo do duto definido será tipo Girotubo Refrin ou equivalente técnico, nas bitolas definidas no 
projeto. 
 
Os detalhes construtivos deverão ser de acordo com as recomendações da SMACNA, de tal 
modo a atender à classe C de estanqueidade (para pressão estática de até 2” de coluna de água). 
 
As ligações entre dutos e conexões serão feitos com flanges Girotubo Refrin ou equivalente 
técnico, rebatidos ao corpo do duto e aparafusados, com junta de vedação nas emendas, 
permitindo a desmontagem para inspeção e limpeza. 
 
A ligação desses dutos com a descarga do exaustor deverá ser feita com junta flexível Multivac ou 
equivalente técnico, constituída por uma fita de lona de vinil reforçada, resiste aos rios UV e chapa 
Galvanizada. 
 
Todas as dobras, nas quais a galvanização tenha sido danificada, deverão ser pintadas com tinta 
anticorrosiva. 
 
Todas as juntas deverão ser vedadas com massa plástica para garantir a estanqueidade. 
 
Os dispositivos de fixação e sustentação (tirantes e braçadeiras), serão de aço carbono, com 
pintura de tinta anticorrosiva (cromato de zinco). 
 
e) Fabricantes 
 
e.1) Ar condicionados Tipo Janeleiro e Split: 
 
Fabrincante Springer Carrier Ldta ou equivalente técnico – www.springer.com.br 0800.887.6707 
 
e.2) Coifa Cozinhas e Copas:  
 
Fabrincante Brastemp – Multibrás S.A ou equivalente técnico – 0800.900.999 
 
e.3) Duto e Flanges Girotubo:  
 
Fabrincante Refrin ou equivalente técnico – www.refrin.com.br – 011-3941-1263 
 
e.4) Ventilador, Exaustor , Grelha Autofechante, Boca de ar:  
 
Fabrincante Multivac ou equivalente técnico – www.multivac.com.br – 011-3835-6600 
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e.5) Grelha Ventilação:  
 
Fabrincante Trox do brasil ou equivalente técnico – www.troxbrasil.com.br – 011-3037-3900 
 
e.6) Tubos e Conexões de cobre:  
 
Fabrincante Refritubos ou equivalente técnico – www.refritubos.com.br – 011-3341-1445 
 
f) Pagamento 
 
A INFRAERO nada pagará por adiantamento. Os pagamentos serão efetuados a partir de 
medições de serviços efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO. 
 
A cada mês a CONTRATADA apresentará um relatório no qual será informado a posição de cada 
um dos serviços e os valores a serem pagos pela INFRAERO, conforme o Cronograma 
apresentado. 
 
Desta forma, a cada mês, a CONTRATADA poderá cobrar as seguintes parcelas: 
 
− etapas  de  serviço e fornecimento  efetivamente  concluídas   deduzidos   os   valores 

anteriormente pagos e  aceitos  pela  FISCALIZAÇÃO  . 
− a critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser avaliados, para fins de pagamento, serviços 

executados durante o mês; 
− ressarcimento de despesas reembolsáveis conforme contrato. 
 
O pagamento somente será efetivado após a liberação da medição pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Prazo de execução será 90(Noventa) dias corridos, a partir da ordem de serviço. Este prazo inclui 
fornecimento de material e execução. 
 
3.3. INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES, AR COMPRIMIDO 
 
a) Objetivo 
 
Este especificação técnica, em nível de Projeto Executivo, tem por objetivo estabelecer condições 
gerais para o projeto do sistema de ar comprimido das áreas a serem construídas do novo prédio 
do serviço de salvamento e combate a incêndio do aeroporto de Joinville – Lauro Carneiro de 
Loyola – SBJV 
 
b) Normas 
 

NBR 6493:1994 – Emprego de cores para identificação de tubulações 

NBR 5580:2002– Tubos de aço-carbono para usos comuns na condução de fluídos – Requisitos e 
ensaios 

 
c) Descrição Geral da Instalação de Ar Comprimido 
 

 No prédio do SESCINC, será instalado o sistema de ar comprimido, composto por: um 

compressor alternativo de pistão, uma rede de distribuição com pontos de abastecimento, 

automático, dos caminhões e um calibrador para pneus. A pressão máxima de operação é de 12 

bar. 
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As tubulações de ar comprimido serão de aço carbono, galvanizado a fogo, classe DIN 2440, 

com conexões rosqueadas.  

 O escopo de montagem da rede de ar comprimido, inclui a montagem do compressor no 

depósito do SESCINC, seguindo com a rede até onde se localizam os caminhões e o calibrador 

de pneus. 

A rede irá até o último caminhão, conforme detalhado em projeto. Neste trajeto serão feitas 

as descidas para abastecimento dos caminhões e do calibrador de pneus.  

 Toda tubulação de ar comprimido será fixada com abraçadeira para tubo, referência Air 

service, ou equivalente, suportado por barra trefilada com rosca nas extremidades. 

A vedação das conexões rosqueadas, será realizada com veda-rosca, tipo fita teflon, 

pintada com tinta zarcão, ou outro vedante previamente aprovado pela engenharia de manutenção 

da INFRAERO. 

A tubulação deverá ser pintada com  tinta galvite para ancoragem e com tinta tipo esmalte 

sintético, com duas de mão,para acabamento, com cores no padrão ABNT – Azul Segurança 

(Munsell 2.5 PB 4/10) ou outro padrão a ser definido pela engenharia de manutenção da 

INFRAERO. 

A instalação do Compressor de Ar e  do Calibrador de Pneus devem estar de acordo com o 

manual do fabricante. 

 

d) Especificação de Equipamentos 
 

Abaixo segue algumas informações técnicas do Compressor de Ar e do Calibrador de Pneus. 

 

Compressor de Ar    

-Modelo de referência: MSV 10 NAP/220 ou Equivalente Técnico. 

-Potência do Motor (KW): 1,5 

-Tensão de Operação (v): 110/220/380 

-Ligação: Monofásico ou Trifásico 

-Rotação: 1245 rpm 

-Número de Polias: 2 

-Pressão Máxima: 175 lbf/pol² 

-Volume Geométrico do Reservatório: 224 litros 

-Tempo de Enchimento do Reservatório: 12’12’’ 

-Conexão Descarga BSP: ½” 

-Óleo Lubrificante: 760 ml 

-Peso com Motor: 163 kg 
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Calibrador de Pneus: 

- Modelo de referência: Calibrador de Pneus Pneutronic Jumbo ou Equivalente Técnico 
- Faixa de trabalho: 0,27 – 10 Bar 
- Pressão de entrada: 10,3 – 12 Bar 
- Peso: 3,5 Kg 
- Dimensões: 337x355x75 mm 
- Voltagem: 110V e 220V 
- Potência máxima de consumo: 10 Watts 
- Consumo em stand by: 1,7W 
- Temperatura de operação: -10°C a 50 °C  
- Precisão (fundo de escala): <1% 

- Compatibilidade de nitrogênio: Total 

 

e) Fabricantes 
 

1) Compressor de Ar: 
 
Fabrincante Schulz S.A ou equivalente técnico – www.schulz.com.br  - (47) 3451-6000 
 
2) Calibrador de Pneus:  
 
Fabrincante EXCELbr ou equivalente técnico – www.excelbr.com.br - (11) 3858-7724 
 
3) Abraçadeira para tubos:  
 
Fabrincante Air Service ou equivalente técnico – www.airservice.com.br – (11) 3933-4966 
 
4) Tubulação de aço galvanizado:  
 
Fabrincante V&M do Brasil ou equivalente técnico – www.vmtubes.com.br – (31) 3328-2121 

 
 
 
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
As Licitantes deverão visitar o local do serviço a fim de conhecerem todas as interferências e 
condições de implantação. Deverá ser obtido o Atestado de Visita com a equipe da 
Administração da INFRAERO no Aeroporto. 
 
Será fornecido pela INFRAERO um conjunto de desenhos e documentos, em meio magnético 
(arquivos .dwg, .doc. e .xls) composto de: 
 
a) Projetos executivos 
b) Especificações técnicas 
c) Planilha de quantidades 
d) Modelos de cronograma, planilhas de BDI e planilha de encargos sociais 
 
Todas as medidas, condições da área e metragens devem ser conferidas no local. Eventuais 
discordâncias entre o levantamento e o projeto não deverão acrescentar custos à INFRAERO, 
assim como quaisquer preexistências ou condicionantes já existentes à época da Visita 
Técnica Obrigatória para a participação no certame de contratação do serviço. 
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A execução da obra deverá ser cuidadosamente planejada e detalhada em etapas. Este 
planejamento deverá ser informado à Fiscalização da INFRAERO em reunião a ser realizada 
antes do início dos serviços, e modificado caso haja solicitação da mesma, por qualquer motivo 
técnico ou operacional. 
 
Caso haja o não cumprimento do planejamento, por qualquer motivo, a Contratada deverá 
apresentar, imediatamente, novo planejamento e cronograma à Fiscalização da INFRAERO. 
 
O Responsável Técnico pela execução e coordenação dos trabalhos deverá permanecer no 
local da obra integralmente durante todos os turnos de trabalho. O Responsável Técnico 
poderá ter um substituto, desde que igualmente habilitado e apresentado à administração do 
Aeroporto e equipe de Fiscalização da INFRAERO formalmente na Reunião de início de obras. 
 
A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da Fiscalização amostras dos materiais e/ou 
acabamentos a serem utilizados na obra. 
 
Todos os materiais e/ou equipamentos a empregar nas obras deverão ser novos, de qualidade 
compatível com o serviço respectivo, devendo satisfazer rigorosamente às Especificações de 
Materiais e Equipamentos. Não será admitido o emprego de materiais usados ou de materiais 
diferentes dos especificados. As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalização, 
serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra, até o fim dos trabalhos, de forma a 
facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais 
fornecidos ou já empregados. 
 
A INFRAERO se reserva o direito de, em qualquer época, testar e ensaiar qualquer peça, 
elemento ou parte da construção, podendo rejeitá-las, observadas as normas e especificações 
da ABNT, com despesas a cargo da CONTRATADA. 
 
Quando houver motivos ponderáveis para substituição de um material especificado por outro, a 
CONTRATADA apresentará, por escrito, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões 
determinantes do pedido, com o orçamento do material especificado na substituição da 
proposta. A consulta sobre equivalência deverá ser efetuada pela CONTRATADA em tempo 
oportuno, não admitindo a Fiscalização, em nenhuma hipótese, que a referida consulta sirva 
para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos no Contrato. Caberá à parte 
interessada na substituição o ônus da apresentação de toda a documentação necessária à 
análise. A equivalência será julgada, em qualquer caso, pela INFRAERO. 
 
Assistência Técnica: Após o recebimento provisório da obra ou serviço, e até o seu 
recebimento definitivo, a CONTRATADA  deverá fornecer toda a assistência técnica necessária 
à solução das imperfeições detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste período, 
independente de sua responsabilidade civil. 
  
Manutenção do paisagismo: A manutenção do paisagismo, espécies vegetais e canteiros, 
desde sua montagem até o RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra serão de responsabilidade 
da CONTRATADA, cabendo à mesma, às suas expensas, a eventual substituição de mudas e 
plantas que venham a sofrer danos ou doenças neste período, mesmo que já aceitas pela 
Fiscalização. Deverão ser providenciadas regas na freqüência e quantidade adequadas. 
Somente após o recebimento definitivo é que a manutenção será repassada á INFRAERO. 
 
Anotação de Responsabilidade Técnica do CREA: A CONTRATADA deverá apresentar ART do 
CREA referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, no início da 
obra.  
 
Transporte de Materiais: O transporte de materiais e equipamentos referentes à execução da 
obra ou serviço será de responsabilidade da CONTRATADA. 
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Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC: Em todos os itens da obra das obras, deverão ser 
fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no 
decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do 
Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança. 
 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI: Deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, a 
seus funcionários e/ou subcontratados, todos os Equipamentos de Proteção Individual 
necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, 
conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como 
nos demais dispositivos de segurança. 
 
Programa de Condições e Meio-Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT: 
Será de responsabilidade da CONTRATADA  a elaboração e implementação do PCMAT nas 
obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e demais 
dispositivos complementares de segurança. O PCMAT deverá ser elaborado por Engenheiro de 
Segurança e executado por profissional legalmente habilitado na área de Segurança do 
Trabalho. O PCMAT deve ser mantido na obra, à disposição da Fiscalização e do órgão 
regional do Ministério do Trabalho. 
 
Serão encargos da  CONTRATADA: 

a) Licenças, taxas, alvarás e exigências dos órgãos públicos, relativas à execução das 
obras; 

b) ART de execução das obras e serviços; 
c) Transporte de pessoal administrativo e técnico;  
d) Transporte de materiais e equipamentos; 
e) Alojamentos, estadia e alimentação de pessoal; 
f) Andaimes e plataformas necessárias para a execução dos serviços; 
g) Proteções e demais dispositivos de segurança necessários à execução dos serviços; 
h) Consumos de água e energia elétrica, para a execução das obras; 
i) Vigilância do Canteiro de Obras. 
j) Equipamento de Proteção Individual  e Coletivo - EPI e EPC 

 

5 - PLANO DE SEGURANÇA 

A contratada deverá elaborar relatório contendo plano de segurança, onde constem toda a 
Política de Prevenção Integrada da Empresa, com relação aos serviços a serem executados. 

O objetivo principal é eliminar/reduzir os riscos que possam facilitar ou predispor a ocorrência 
de: 

- Acidentes do trabalho; 
- Acidentes com equipamentos e máquinas; 
- Incêndios; 
- Doenças ocupacionais; 
- Perdas e danos materiais diversos, 

que gerem ônus elevados e comprometem os funcionários, o patrimônio e os usuários do 
Aeroporto. 

As atividades e exigências desta política deverão seguir determinações legais do Ministério do 
Trabalho e Administração e, técnicas de órgãos como a ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas), INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), e outras entidades que 
dispõem sobre a Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho. 

A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos necessários à execução dos 
serviços, em tipo e quantidade adequados às necessidades, e deverão estar em perfeito 
estado de funcionamento, inclusive os equipamentos de proteção individual (cintos, luvas, 
óculos de segurança e outros) e de proteção coletiva de uso recomendado ou obrigatório pela 
legislação de Higiene e Segurança do Trabalho. 
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6 - CONTROLE DE QUALIDADE E GARANTIA DOS SERVIÇOS 

Todos os materiais a serem empregados na obra seguirão rigorosamente as especificações e 
recomendações dos fabricantes e obedecerão as Normas Brasileiras em vigor, relativas a cada 
tipo de serviço, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade final pela perfeita execução dos 
serviços. 

Estes serviços deverão ter uma garantia mínima de 5 (cinco) anos.  

7 -  ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO 

7.1 -  pela Contratada 

• A CONTRATADA deverá exercer FISCALIZAÇÃO permanente sobre os serviços por ela 
executados, objetivando: 

• Manter elevado padrão de qualidade dos serviços prestados; 
 
• Observar o cumprimento dos horários de serviços; 
 
• Proceder a eventuais substituições de seus empregados no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas; 
 
• Manter permanentes contatos com a FISCALIZAÇÃO da INFRAERO, para solução de 

eventuais problemas. 
 

• A CONTRATADA deverá apresentar o Cronograma onde serão discriminados: 
 

− Prazo para execução dos serviços 
− Períodos de Medições Mensais, definindo o percentual dos Serviços e os Valores em     

moeda corrente. 

7.2 - pela INFRAERO 

• A FISCALIZAÇÃO poderá fundamentalmente sustar a execução dos serviços, total ou 
parcialmente, em definitivo ou temporariamente, bem como glosar das faturas os valores 
correspondentes aos serviços que não tenham sido executados satisfatoriamente, sem que 
caiba à CONTRATADA direito a qualquer recurso, reclamação e/ou indenização; 

 
• Quando os serviços forem sustados em definitivo, independentemente de qualquer 

notificação ou interpelação, o contrato automaticamente estará rescindido de pleno direito; 
 
• A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a imediata retirada do local o empregado da 

CONTRATADA que embaraçar ou dificultar sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência na 
área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, comprometendo-se a CONTRATADA 
desde já, a providenciar a substituição do mesmo no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas; 

 
− A ação, omissão total ou parcial, por parte da FISCALIZAÇÃO da INFRAERO, não 

eximirá a CONTRATADA  da total responsabilidade pela execução dos serviços; 
 

− A CONTRATADA deverá facultar à FISCALIZAÇÃO da INFRAERO, livre acesso às 
suas instalações de apoio, almoxarifado e a administração, apresentando todo  e 
qualquer documento que lhe for solicitado, inerente aos serviços contratados, bem como 
explicações técnico/administrativas julgadas convenientes. 

 
Observação: 
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Todo e qualquer serviço não aceito pela FISCALIZAÇÃO em virtude de terem sido executados 
com mão-de-obra de baixo padrão ou materiais não especificados será refeito por conta da 
CONTRATADA, não sendo aceito  como justificativa para o atraso da entrega da obra o tempo 
gasto para essa finalidade. 
 
8 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
Todos os veículos e  equipamentos utilizados nos serviços deverão ser fornecidos pela 
CONTRATADA, correndo às suas expensas todas as despesas para mantê-los 
permanentemente em atividade, sendo também incluídas as despesas com pessoal, 
transporte, manutenções preventivas e corretivas, combustíveis, impostos, taxas, etc. 
 
As despesas referentes a todas as ferramentas utilizadas nos  serviços objeto desta 
Especificação Técnica correrão a expensas da CONTRATADA e deverão ser de primeira 
qualidade, competindo à FISCALIZAÇÃO da INFRAERO a verificação dessa condição. 
 
Além de fornecer os equipamentos imprescindíveis para a realização das tarefas, a 
CONTRATADA deverá dotar os seus empregados de equipamentos de proteção individual 
(EPI’s), tais como: luvas, protetores auriculares, capacetes, coletes, etc., conforme preceituado 
pelas Normas de Medicina  e Segurança do Trabalho. 
 
Os veículos que necessitarem eventualmente transitar nas áreas internas do Aeroporto 
deverão estar providos de sinalização visual rotativo tipo “RONTAN” modelo “RTK” de pequeno 
porte ou equivalente, além de pára-choque zebrado. 
 
Todos os equipamentos e condutores envolvidos nos serviços deverão ser relacionados, e 
enviados ao setor de identificação da INFRAERO antes do início das atividades, para 
autorização e credenciamento. 
 
Considerando a relativa distância entre as áreas de apoio no Aeroporto e as frentes de 
serviços, a CONTRATADA deverá propiciar transporte gratuito para seus empregados, através 
de veículos de propriedade da firma, no início e término do intervalo para as refeições. 
 
É responsabilidade da CONTRATADA: 
 
A guarda e transporte de equipamentos, viaturas e ferramentas, bem como alojamentos 
destinados a seus funcionários. Em caso de necessidade, a CONTRATANTE destinará área 
específica para este fim. 
 
Adquirir e fornecer por conta própria toda ferramenta necessária à execução dos serviços 
contratados; 
 
Restringir às áreas designadas pela Administração do Aeroporto toda a carga e estocagem das 
ferramentas, máquinas e equipamentos que serão empregados nos serviços e demais 
atividades com eles relacionados, bem como os referentes às necessidades de seus 
empregados; 
 
Submeter-se à FISCALIZAÇÃO da INFRAERO na execução dos serviços; 
 
Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, preposto e contratados, as instruções que 
forem expedidas pela administração do Aeroporto, coordenadas pela FISCALIZAÇÃO, ficando 
entendido que o não cumprimento acarretará o imediato afastamento do infrator; 
 
Manter seus empregados devidamente uniformizados, portando cartão de identificação, 
conforme normas da administração do Aeroporto; 
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Assumir responsabilidade legal, administrativa e técnica pela ordeira execução dos serviços e 
pela qualidade dos mesmos; 
 
Atentar quanto aos requisitos de urbanidade e bom relacionamento no trato com o público, 
empregados e usuários do Aeroporto; 
 
Indenizar a INFRAERO e/ou a terceiros,  de imediato, pelos danos causados por ação ou 
omissão de seus empregados e/ou prepostos; 
 
Empregar somente ferramental de boa qualidade e de procedência industrial licenciada, 
responsabilizando-se pelos danos materiais causados às instalações e/ou pessoas pelo uso de 
ferramentas inadequadas; 
 
Informar à FISCALIZAÇÃO da INFRAERO, de imediato, quaisquer irregularidades observadas 
nas instalações, para adoção das providências que se  fizerem necessárias; 
 
Tomar as precauções necessárias para que a execução dos serviços previstos seja feitas de 
maneira segura em relação aos empregados e demais usuários do Aeroporto; 
 
Confeccionar e usar placas de boa qualidade indicativas de perigo e outras necessárias, 
compatíveis com o ambiente público do Aeroporto, de modo que os serviços possam ser 
efetuados com a maior segurança possível. Os modelos e especificações deverão ser 
previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO da INFRAERO; 
 
Manter com a FISCALIZAÇÃO contato diário, objetivando a orientação e fiel execução dos 
serviços; 
 
Não deixar materiais e ferramentas de trabalho expostos quando não estiverem sendo 
utilizados, retirando-os após o término de respectivos serviços; 
 
Manter um diário de ocorrência para registro das ordens especiais de serviços, anotações de 
irregularidade encontradas e todas as ocorrências relativas à execução dos serviços. O livro 
deverá ser escriturado pela FISCALIZAÇÃO pela CONTRATADA,  através de empregados 
devidamente credenciados e ficará sob a guarda da FISCALIZAÇÃO da INFRAERO 
 
A CONTRATADA deverá iniciar suas atividades após o recebimento da Ordem de Serviço, com 
todas as máquinas, equipamentos, materiais e ferramentas necessárias para os serviços; 
 
9 - OBRIGAÇÕES DA INFRAERO 
 
Facilitar aos empregados da CONTRATADA acesso às áreas onde os serviços serão 
executados, mediante fornecimento do cartão de identificação, debitando-se este à 
CONTRATADA, de acordo com as Normas do Aeroporto.  
 
Proporcionar área para instalação de apoio. 
 
10 - PLANILHA  DE QUANTITATIVOS  
 
Todos os serviços a serem executados estão apresentados sob a forma de Planilha, onde a 
PROPONENTE deverá estimar os seus custos para a execução de todos os serviços, incluindo 
fornecimento, montagem e instalação, já inclusas todas as parcelas componentes referentes a 
impostos, taxas, encargos sociais, despesas administrativas diretas e indiretas e lucro. A 
PROPONENTE deverá apresentar o seu orçamento preenchendo as colunas “Preço Unitário”  
e “Preço Total” de todos os itens da planilha entregue juntamente com os demais documentos. 
Cabe ressaltar que, em hipótese alguma será aceito outro modelo de Planilha de Quantitativos 
que não o entregue pela CONTRATANTE. 

 

S
E

D
E

E
X

T
20

20
00

03
0

Autenticado digitalmente por MARIANA EMIDIO GUIMARAES e JOSE AUGUSTO VASCONCELOS
SOUZA em 27/02/2020 00:00:00.
Documento Nº: 950341.4252755-8727 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar


