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1  OBJETIVO 

O objetivo deste documento é descrever os parâmetros mínimos de caráter técnico e 
operacional, suficientes para a elaboração dos projetos básico e executivo execução das obras 
de adequação do balizamento luminoso e sistema de luzes de aproximação (ALS) para 
implantação das RESAs nas cabeceiras 17R e 35L do Aeroporto de São Paulo/Congonhas 
(SBSP).  

Os produtos oriundos deste Anteprojeto deverão atender às diretrizes apresentadas nos 
memoriais de Critérios e Condicionantes e nos Requisitos de Qualidade da Infraero.   

As soluções aqui apresentadas deverão ser ratificadas e aprimoradas em função das condições 
locais durante a elaboração dos projetos de engenharia. 

2  NOMENCLATURA 

Objetivando padronizar a tramitação de informações e a simplificação das referências citadas 
neste Projeto Executivo, serão adotadas as seguintes nomenclaturas: 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ALCMS Airport Lighting Control and Monitoring System 

BT Baixa Tensão 

CAB Cabeceira 

COMAR Comando da Aeronáutica 

DPS Dispositivo de Proteção contra Surtos 

DTCEA Destacamento de Controle de Espaço Aéreo 

D/E Indicação de Convergência Direita/Esquerda 

E/D Indicação de Convergência Esquerda/Direita 

FAA Federal Aviation Administration (EUA) 

GMG Grupo Motor Gerador 

ICAO International Civil Aviation Organization 

IFR Regras de Voo por Instrumento 

INFRAERO Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

KF Casa de Força 

LED Diodo emissor de luz 

MCC Memorial de Critérios e Condicionantes 

MD Método destrutivo 

MND Método não destrutivo 

MT Média Tensão 

NBR Norma Brasileira 

NR Norma Reguladora do Ministério do Trabalho e Emprego 

PEAD Polietileno de Alta Densidade 

PPD Pista de Pouso e Decolagem 

PSV Painel de Sinalização Vertical Luminosa 
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RBAC Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

RCC Regulador de Corrente Constante 

RESA Área de Segurança de Fim de Pista 

RWY Runway – Pista de Pouso e Decolagem 

SBSP Aeroporto de São Paulo/Congonhas 

SE-ALS Subestação ALS (Pavilhão de Autoridades) 

SE-SS Subestação Subsolo (TPS) 

SPDA Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

TI Transformador de Isolamento 

TN-S Esquema de aterramento com condutores neutro e proteção distintos 

TWR Torre de Controle de Aeródromo 

TXY Taxiway – Pista de Táxi de Aeródromo 

USCA Unidade de Supervisão de Corrente Alternada 

VFR Regras de Voo Visual 

VOR Very High Frequency Omnidirectional Range 

UTM Sistema de Coordenadas Geográficas 

# Bitola de Cabo de Energia 

 

3  NORMAS E REQUISITOS APLICÁVEIS 

 ANAC - RBAC 154 – Projeto de Aeródromos; 

 ICAO - Anexo 14 Vol. I – Projeto e Operação de Aeródromos; 

 ICAO – Doc 9157 – Manual de Projeto de Aeródromo Parte 4 – Auxílios Visuais; 

 ICAO – Doc 9157 – Manual de Projeto de Aeródromo Parte 5 – Sistemas Elétricos; 

 ICAO – Doc 9157 – Manual de Projeto de Aeródromo Parte 6 – Frangibilidade; 

 FAA – AC 150/5345-26 – Specification For L-823 Plug And Receptacle, Cable 
Connectors; 

 FAA – AC 150/5345-42 – Specification for Airport Light Bases, Transformer Housings, 
Junction Boxes, and Accessories 

 FAA – AC 150/5370-10 – Standards for Specifying Construction of Airports; 

 FAA AC 150/5345-56 – Specification for L-890 Airport Lighting Control and Monitoring 
System (ALCMS); 

 MCC Balizamento luminoso noturno / INFRAERO – GE02/707.75/00943/06; 

 ABNT - NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

 ABNT - NBR 5419 – Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas; 

 ABNT - NBR 14039 – Instalações Elétricas de Media Tensão 1,0 kV a 36,2 kV; 

 MTE - NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
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4  REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

4.1  INFRAESTRUTURA PARA BALIZAMENTO E ALS 

4.1.1  Bases de Fixação das Luminárias 

4.1.1.1  Bases para Luminárias Elevadas (Borda de Pista e Barra Lateral de Cabeceira) 

As novas bases para luminárias elevadas de borda de pista de taxi devem ser construídas em 
um bloco de concreto armado fck ≥ 20 Mpa, nas dimensões de 0,4x0,4x0,4m. A construção da 
base deverá seguir os procedimentos do GE.02/707.07/01703. 

A base da luminária deverá possuir: curva metálica 90° para eletroduto tipo pesado 2"; luvas de 
ferro galvanizado com rosca BSP de 2"; abraçadeira para aterramento da curva com conector 
universal; conector reto de alumínio para eletroduto de 2" para junção da curva com eletroduto 
flexível. 

O entulho gerado no corte e demolição do pavimento e na escavação da vala deverá ser 
recolhido e descartado em jazida de entulho homologada fora do sítio aeroportuário. 

A locação e construção das novas bases deverão ser realizadas com o auxílio de serviço de 
topografia, de modo a garantir o distanciamento e alinhamento precisos. 

Deverá ser realizada a pintura de marcação/identificação da base com o TAG da Luminária. 

Deverá ser realizada uma limpeza final após a execução da base em concreto. Todo o material 
da demolição e resíduos recolhidos na limpeza deverão ser destinados para jazida de “bota fora” 
externa ao sítio aeroportuário. A jazida deverá ser homologada para receber este tipo de material, 
devendo a CONTRATADA deverá considerar os custos da carga, transporte e jazida. 

4.1.1.2  Bases para Luminárias de Embutir – Abrigo L-867 – (Fim de Pista) 

As novas bases para luminárias de embutir de fim de pista serão construídas com a utilização 
do procedimento de instalação de abrigo metálico padrão FAA L-867. 

O abrigo deverá ser do tipo L-867 (8" ou 12" diâmetro) com acessórios para fixação da luminária 
e vedação. Os abrigos deverão ser compatíveis com os modelos de luminárias que serão 
fornecidos pela CONTRATADA. A construção da base e montagem do abrigo deverão seguir os 
procedimentos do GE.02/707.07/01704. 

O entulho gerado no corte e demolição do pavimento e na escavação da vala deverá ser 
recolhido e descartado em jazida de entulho homologada fora do sítio aeroportuário. 

Deverão ser instalados conectores retos para fixação do eletroduto (2”) ao abrigo metálico. 
Deverão ser tomados os cuidados para garantir a locação precisa do abrigo metálico, de modo 
a garantir os critérios e alinhamento e convergência das luminárias. 

A instalação deverá ainda minimizar os impactos negativos ao pavimento e garantir a vedação 
adequada para impedir a infiltração no pavimento da PPD. 

Deverá ter sua carcaça ligada à malha de aterramento do balizamento. 

Deverá ser realizada a pintura de marcação/identificação da base com o TAG da Luminária. 
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Deverá ser realizada uma limpeza final após a execução da base L-867. Todo o material da 
demolição e resíduos recolhidos na limpeza deverão ser destinados para jazida de “bota fora” 
externa ao sítio aeroportuário. A jazida deverá ser homologada para receber este tipo de material, 
devendo a CONTRATADA deverá considerar os custos da carga, transporte e jazida. 

4.1.1.3  Bases para Luminárias de Embutir – Abrigo L-868 (Borda de Pista, Cabeceira e ALS) 

As bases metálicas (abrigo metálico) tipo L-868 receberão as luminárias de embutir instaladas 
nas áreas sujeitas ao tráfego normal de aeronaves. 

O abrigo deverá ser do tipo L-868 (8” ou 12" diâmetro) bipartido com acessórios para fixação da 
luminária e vedação. Os abrigos deverão ser compatíveis com os modelos de luminárias que 
serão fornecidos pela CONTRATADA. A construção da base e montagem do abrigo deverão 
seguir os procedimentos do GE.02/707.07/01707. 

Deverão ser instalados conectores retos para fixação do eletroduto (2”) ao abrigo metálico. 
Deverão ser tomados os cuidados para garantir a locação precisa do abrigo metálico, de modo 
a garantir os critérios e alinhamento e convergência das luminárias. 

Deverá ter sua carcaça ligada à malha de aterramento do balizamento. 

Deverão ser tomados os cuidados para garantir a locação precisa do abrigo metálico, de modo 
a garantir os critérios e alinhamento e convergência das luminárias. 

Após o corte e escavação, deverá ser executada uma compactação mecânica do terreno com 
adição de areia. O projeto considerou a execução pré-moldada do bloco de concreto e 
assentamento sobre o colchão de areia compactada. 

O entulho gerado no corte e demolição do pavimento e na escavação da vala deverá ser 
recolhido e descartado em jazida de entulho homologada fora do sítio aeroportuário. 

Para a concretagem e recomposição do pavimento deverá ser instalada uma tampa cega na 1ª 
seção do abrigo. 

Após a instalação do bloco de concreto com a 1ª seção do abrigo deverá ser realizada a 
complementação com graute expoxi das laterais do bloco e a recomposição do pavimento, com 
Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C e construção de pavimento com aplicação de camadas 
de CBUQ (tipo camada de rolamento) com espessura de no máximo 5,0 cm, com compactação 
e aplicação de pintura de ligação em cada camada, até o nível acabado do pavimento. 

Após a recomposição do pavimento, deverá ser realizado um furo com Serra copo Diamantada 
DN 320mm centrado com o módulo inferior do abrigo. 

Após a fixação da 2ª seção do abrigo, deverá ser lançada a Resina Flexível FAA AC 150/5370-
10 P606 Tipo III para complementação do espaço entre esta seção e o pavimento. 

Deverá ser realizada a pintura de marcação/identificação da base com o TAG da Luminária. 

Deverá ser realizada uma limpeza final após a execução da base L-868. Todo o material da 
demolição e resíduos recolhidos na limpeza deverão ser destinados para jazida de “bota fora” 
externa ao sítio aeroportuário. A jazida deverá ser homologada para receber este tipo de material, 
devendo a CONTRATADA deverá considerar os custos da carga, transporte e jazida. 
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A instalação deverá ainda minimizar os impactos negativos e garantir a vedação adequada para 
impedir a infiltração no pavimento da PPD/Taxi. 

4.1.2  Rede de Dutos e Caixas de Passagem 

4.1.2.1  Rede de Dutos Principal 2x4” – Método Destrutivo 

4.1.2.2  Rede de Dutos Principal 6x4” – Método Destrutivo 

As linhas de dutos 2x4” e 6x4” irão interligar as caixas de passagem dos sistemas de balizamento 
elétrica e comunicação. 

Construção por método destrutivo, com escavação mecânica de vala. 

Os eletrodutos deverão ser envelopados com areia ou pó de pedra. Sobre o envelope de areia 
deverá ser lançada uma fita de advertência de “REDE ELÉTRICA ENTERRADA”. 

O reaterro deverá ser compactado e realizado com o material retirado na escavação da vala. A 
sobra de material da escavação deverá ser espalhada no entorno da rede de dutos. 

A face superior do envelope de areia deverá estar a uma profundidade de, no mínimo, 0,5m do 
terreno. A face superior do duto deverá estar a uma profundidade de no mínimo 0,6m do terreno. 

As redes deverão ser executadas com eletrodutos corrugados espiralados flexíveis de polietileno 
(PE ou PEAD), não-propagante de chama, de acordo com NBR 15715. 

Para a instalação, os dutos deverão ter suas extremidades vedadas com tampões próprios que 
serão retirados para o lançamento dos cabos. Os dutos permanecerão tamponados até serem 
utilizados. 

Deverão ser instalados em todos os eletrodutos da rede de dutos arames de guia galvanizados 
n° 12, com sobra de pelo menos 1 metro em cada extremidade. 

Estão inclusos o desmatamento (quando for o caso), a limpeza da área, a escavação, a remoção 
de material e a recomposição do terreno no entorno da rede de dutos. 

O duto PE 4" deverá apresentar Certificado de Conformidade de acordo com a norma NBR 
15715. 

4.1.2.3  Rede de Dutos Principal 2x4” – Método Não Destrutivo 

4.1.2.4  Rede de Dutos Principal 6x4” – Método Não Destrutivo 

As linhas de dutos 2x4” e 6x4” irão interligar as caixas de passagem dos sistemas de balizamento 
elétrica e comunicação. 

A face superior do duto deverá estar, no mínimo, a 1,3m do nível superior do pavimento. 

As redes deverão ser executadas com dutos parede externa lisa flexíveis de polietileno (PE) tipo 
PE 100, SDR 17, não-propagantes de chama, de acordo com NBR 15155-1 e/ou NBR 14683-1. 

Para a instalação, os dutos deverão ter suas extremidades vedadas com tampões próprios que 
serão retirados para o lançamento dos cabos. Os dutos permanecerão tamponados até serem 
utilizados. 

Deverão ser instalados em todos os eletrodutos da rede de dutos arames de guia galvanizados 
n° 12, com sobra de pelo menos 1 metro em cada extremidade. 
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Estão inclusos o desmatamento (quando for o caso), a limpeza da área, a escavação, a remoção 
de material e a recomposição do terreno no entorno do local onde as redes de dutos serão 
construídas. 

4.1.2.5  Eletroduto 2” Enterrado e Envelopado 

A linha de duto 1x2" irá interligar as Caixa de Energia do Balizamento existentes às Luminárias 
do Balizamento para o lançamento dos cabos de BT e de Equipotencialização. 

Deverá ser realizado o corte, a demolição e a remoção do pavimento e a escavação da vala 
executada por método destrutivo. 

O entulho gerado no corte e demolição do pavimento e na escavação da vala deverá ser 
recolhido e descartado em jazida de entulho homologada fora do sítio aeroportuário. 

Deverá ser lançado um cabo de cobre nu #10mm² conectado na malha de aterramento da PPD 
e no ponto de aterramento da luminária ou do PSV (base ou abrigo), conforme desenhos de 
detalhes. 

Após a lançamento do duto e cabo de aterramento, deverá ser realizado o envelopamento do 
duto e recomposição do pavimento, com Pintura de Ligação com Emulsão RR-2C e construção 
de pavimento com aplicação de camadas de CBUQ (tipo camada de rolamento) com espessura 
de no máximo 5,0 cm por camada, com compactação e aplicação de pintura de ligação em cada 
camada, até o nível acabado do pavimento. 

As redes deverão ser executadas com eletrodutos corrugados espiralados flexíveis de polietileno 
(PE), não-propagante de chama, de acordo com NBR 15715. 

Deverão ser instalados em todos os eletrodutos da rede de dutos arames de guia galvanizados 
n° 12, com sobra de pelo menos 1 metro em cada extremidade. 

Estão inclusos o desmatamento (quando for o caso), a limpeza da área, a escavação, a remoção 
de material, a recomposição do terreno no entorno da rede de duto. 

O duto PE 2" deverá possuir Certificado de Conformidade segundo a NBR 15715. 

Deverá ser realizada uma limpeza final após a execução do trecho de dutos em pavimento. Todo 
o material da demolição e resíduos recolhidos na limpeza deverão ser destinados para jazida de 
“bota fora” externa ao sítio aeroportuário. A jazida deverá ser homologada para receber este tipo 
de material, devendo a CONTRATADA deverá considerar os custos da carga, transporte e jazida. 
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4.2  REDES DE ENERGIA PARA BALIZAMENTO E ALS 

4.2.1  Cabo Unipolar de cobre, seção de 10 mm², blindado, classe de isolamento 3,6/6kV 
EPR, cobertura em PVC - Fornecimento e Instalação 

Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre singelo; bitola 10 mm²; isolamento em EPR para 
3,6/6kV; com blindagem metálica; capa PVC, para instalação em linha de dutos; conforme NBR 
7286 e ICAO - Manual de Projeto de aeródromo, Parte 5, Sistemas elétricos. 

O cabo deverá receber uma placa de identificação em plástico a cada caixa de passagem com 
dimensões mínimas de 5 x 10 cm, conforme exemplo: 

 

 

 

 

Onde: XX é o n° do circuito (01, 02, 03, 04, 05 ou 06) e Yyyyyyyy é a descrição (Borda da PPD 
17R/35L; Cabeceira 17R; Cabeceira 35L) 

Por medida de segurança, os cabos dos circuitos redundantes (LPP-01 e LPP-02; LPP-03 e LPP-
04; LPP-05 e LPP-06) deverão ser instalados em dutos diferentes. 

Deverá ser providenciada a limpeza dos dutos e caixas de passagem existentes para lançamento 
dos cabos de MT. 

4.2.2  Cabo multipolar de cobre, 2 condutores de 4,0mm², isolação em EPR 1kV, 
cobertura em PVC - Fornecimento e Instalação 

Cabo de cobre bipolar, seção 3#4,0mm²; isolamento em EPR para 0,6/1kV; cobertura em PVC; 
sem blindagem metálica; para instalação em linha de dutos para interligação entre TI e Luminária; 

4.2.3  Kit Conector MT com plug e receptáculo, 5kV para conexão entre cabos MT 

KIT conector MT com plug (L-823/Estilo 3) e receptáculo (L-823/Estilo 10), 5kV, 25A, para cabo 
10mm² com Certificação de Conformidade de acordo com s norma FAA - AC 150/5345-26. 

4.2.4  Kit Conector BT com plug e receptáculo secundário 2#4,0mm² 600V L-823 

KIT conector BT com plug e receptáculo, para cabo 2#2,5mm², de acordo com a norma FAA L-
823 AC 150/5345-26 e ICAO Manual de Projeto de Aeródromo Part. 5 (Sistemas Elétricos). 

Certificação de Conformidade de acordo com a norma FAA AC 150/5345-26. 

4.2.5  Transformador de Isolamento - TI 

Serão utilizados Transformadores de Isolamento para a ligação entre os circuitos de MT e as 
luminárias LED embutidas e elevadas do balizamento. 

Os TI deverão ter padrão de corrente de 6,6A. A potência nominal dos TI deverá atender os 
requisitos do fabricante da luminária indicados no data sheet. 

As potências nominais para os TI que serão fornecidos, indicadas na ETE e na PSQ, foram 
definidas a partir de modelos de luminárias LED de referência. Com isso, na fase de 
fornecimento, a CONTRATADA deverá garantir, sem ônus nem bônus para a INFRAERO, que 

Circuito: LPP-XX 
Yyyyyyyy 

Classe de Tensão: 3,6/6KV 
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as potências nominais dos TI que serão fornecidos estão em conformidade com os requisitos 
das luminárias que serão fornecidas, considerando que estas poderão ser diferentes dos 
modelos de referência adotados pela INFRAERO. 

4.2.6  Instalação de Luminária Elevada e de Embutir de Balizamento e ALS 

Compreende o fornecimento dos materiais e ferramentas para instalação das Luminárias e 
Transformadores de Isolamento, além da mão de obra e dos demais serviços complementares 
necessários à execução da instalação de cada luminária. 

De modo geral: 

• Instalação dos TI e kit conectores de MT, incluindo o corte, decapagem, emenda, 
terminação e isolamento do cabo/conector MT; 

• Instalação de Kit conector de BT e o corte, decapagem, emenda, terminação e 
isolamento do cabo/conector de ligação entre o TI e a luminária; 

• Instalação do DPS-BT; 
• Instalação da luminária elevada. 

Para luminárias elevadas, os TI e kits de conectores MT e BT deverão ser instalados nas caixas 
de passagem, acondicionados em bandejas metálicas ou afixados na parede da caixa, de modo 
a manter elevadas do solo as conexões elétricas. 

A luminária elevada deverá ser fixada no Bloco de Concreto ou no Abrigo Metálico. A fixação da 
luminária poderá ser realizada diretamente na luva de 2" (para novas bases em blocos de 
concreto) ou nas placas de base existentes. Para a fixação, deverão ser verificados, para cada 
luminária, a rotação e o alinhamento adequados, de modo a garantir o atendimento dos requisitos 
construtivos da luminária e normativos aplicáveis. 

As emendas do cabo e a instalação dos conectores de MT, BT, rabichos e demais componentes 
do circuito de balizamento deverão ser realizados de tal modo a atender Manual de projeto de 
aeroportos - parte 5-Elétrica /ICAO. 
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