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1 OBJETIVO 

 
1.1 Este documento tem como objetivo estabelecer o conjunto de especificações e 

requisitos mínimos necessários aos Sistemas Eletrônicos – SDAI-STVV-SIV E 
TELEMÁTICA do Aeroporto de São Luís - SBSL, São Luís - MA. 

 
 
2 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
2.1 Este caderno de especificações técnicas é parte integrante de um conjunto de 

documentos que constituem o projeto De Sistemas Eletrônicos do Aeroporto de São 
Luis, os quais se complementam e formam um conjunto inseparável. 

  
 
3 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 
3.1 Em cada item destas especificações e nos preços da proposta deverá estar incluído 

o fornecimento, a instalação, os testes, e o comissionamento dos materiais diversos 
e consumo de todos os itens deste projeto. 

3.2 Para desenvolvimento deste projeto as seguintes normas servirão de referência: 

3.2.1 NBR 5410 – Execução de instalações elétricas de baixa tensão – 
Procedimentos 

3.2.2 NBR 5474 - Eletrotécnica e Eletrônica - conectores elétricos; 

3.2.3 NBR 17240 – Sistemas de detecção e alarme de incêndio; 

3.2.4 Normas Americanas UL 864 e NFPA 72; 

3.2.5 Práticas SEAP - Governo Federal. 

3.2.6 Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia 

3.3 O sistema deverá ser projetado em conformidade com as normas acima citadas 
editadas pela instituição normativa brasileira, sendo que, na falta desta, outra similar 
editada por organismo normatizador internacionalmente reconhecido poderá ser 
adotada. 

 

 

 

Descrição Código 
ET SL . 06 / 494 . 92 03239 00 
Planta Baixa SL . 06 / 494 . 08 03238 00 
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4 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA  

4.1 FINALIDADE 

4.1.1 O SDAI tem como objetivo permitir a rápida identificação dos elementos 
que indicam possível início de incêndio transmitir e gerar alarmes indicando o 
local onde eles estão presentes. 

4.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 

4.2.1 A arquitetura do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) é do 
tipo centralizada possuindo uma Central Supervisão e Alarme localizada na Sala 
de operações e Alarme, responsável pela supervisão e monitoramento de todos 
os detectores inteligentes e endereçáveis, acionadores manuais e módulos 
conectados ao sistema, para as condições normal, defeito e alarme. Fará 
também a supervisão de todos os circuitos de sinalização e alarmes em toda a 
sua extensão. 

 
4.3 COMPOSIÇÃO DO SISTEMA 

4.3.1 Central de Supervisão e Alarme: 

4.3.1.1 A Central de Supervisão é o equipamento constituído de todo 
“hardware” e “software“ responsável pela monitoração de todos 
os sensores e demais dispositivos instalados, tais como 
detectores, acionadores manuais e módulos de controles, 
supervisão e de isolação.  

4.3.1.2 A central possibilita a identificação dos sensores em caso de 
alarme, defeito, ou mesmo quanto a necessidade de 
manutenção, através de monitoramento dos valores de 
referência. Permite também a leitura ("status") dos detectores, 
a qualquer momento. 

4.3.2 Detectores de Fumaça Tipo Ótico 

4.3.2.1 Detectores de fumaça distribuídos, conforme projeto.  

4.3.3 Acionadores Manuais 

4.3.3.1 Acionadores manuais distribuídos, conforme projeto.  

4.3.4 Avisadores Audiovisuais 

4.3.4.1 Avisadores Audiovisuais ou sirenes distribuídas, conforme 
projeto.  

4.3.5 Módulo de Comando 

4.3.5.1 Módulos de comando utilizados para os Avisadores 
Audiovisuais e distribuídos, conforme projeto.  

4.3.6 Módulo Monitor 
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4.3.6.1 Módulos Monitores utilizados para os Acionadores Manuais e 
distribuídos, conforme projeto.  

4.3.7 Módulo Isolador 

4.3.7.1 Módulos Isoladores distribuídos, conforme projeto.  

 

5 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA A SER PROPOSTO 

5.1 SISTEMA INTEGRADO  

 
5.1.1 O sistema a ser fornecido deverá ser um sistema “compatível com o 
instalado no TPS” (que não requeira desenvolvimento específico para atender o estabelecido 
neste documento) os pontos instalados serão uma extensão do Sistema Instalado no 
Aeroporto. 

 
5.2 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO SDAI 

 
 

5.2.1 Ajuste de Sensibilidade dos Detectores 

5.2.1.1 Deverá possibilitar o ajuste da sensibilidade dos detectores 
para, no mínimo, 3 valores distintos (baixo,   médio e alto) e 
também deverá ser capaz de fazer amostragens periódicas, em 
intervalos programáveis, na ordem de minutos e, caso o 
resultado do processamento das amostras comprove a 
presença de fumaça estática em determinadas áreas, como 
resultado final do processo de análise das amostras, deverá 
automaticamente ajustar/compensar a sensibilidade dos 
detectores inseridos nas áreas de presença de fumaça 
estática. 

5.2.2 Graus de Segurança dos Laços de Detecção 

5.2.2.1 Deverá possibilitar, além da opção de circuitos de tolerância a 
falhas, a opção de se implantar linhas de comunicação de alta 
segurança, entre os dispositivos sensores/atuadores e a central 
de supervisão/comando, as quais deverão ser capazes de 
detectar tentativas sutis/audazes de danificação das linhas de 
comunicação dispositivos-central. As técnicas dessas linhas de 
comunicação, de prover maior segurança ao sistema, deverão 
estar em conformidade com o grau AA de supervisão, 
estabelecidas pela Norma Americana UL, ou outra norma 
equivalente, internacionalmente reconhecida. 

5.2.3 Confiabilidade do Sistema 

5.2.3.1 Deverá apresentar altíssima confiabilidade e para tanto, deverá 
dispor de, no mínimo, os seguintes recursos/funções: 

5.2.3.2 Subsistema de supervisão constante da adequada 
funcionalidade do sistema operacional, das unidades 
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microprocessadoras, das bases de dados e dos blocos de 
funções/software aplicativo, de forma a assegurar que o 
sistema esteja funcionando confiavelmente e que irá 
desempenhar adequadamente qualquer função específica, 
quando as circunstâncias solicitarem; 

5.2.3.3 Monitoramento das condições das linhas tolerantes a falhas, 
através de módulos isoladores de falhas, de forma a identificar 
o trecho em que uma linha está defeituosa e limitar o nº de 
dispositivos desprovidos de comunicação, somente àqueles 
ligados ao trecho defeituoso e manter os demais dispositivos 
em condições normais de operação; 

5.2.3.4 Módulo supervisório das condições da fonte de alimentação 
elétrica do sistema, o qual deverá monitorar e indicar no 
monitor do operador, no caso de falta de energia alternada, 
além da presença da energia da bateria de “back up” do 
sistema, a capacidade reserva disponível da mesma para 
manter o sistema funcionando. 

 
 

5.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS DISPOSITIVOS 

5.3.1 Detector de Fumaça do Tipo Ótico 

5.3.1.1 Deverá atender os seguintes requisitos: 

5.3.1.2 Dispor de proteções resistentes a umidade, pó e interferências 
eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente 
e facilmente visível, do seu endereçamento; 

5.3.1.3 Ser equipado com  led de sinalização, piscarão(emitirão luz) 
cada vez que o detector for interrogado pelo painel de controle 
e permanecerão acesos quando o detector atingir e se manter 
no estado de alarme, bem como, ser equipado com conectores 
para sinalização remota; 

5.3.1.4 Ser montado na respectiva base através de inserção e 
movimentos de torção e deverá dispor de dispositivo de 
travamento na base, que impeça de retirá-lo com puxões ou 
empurrões aleatórios; 

5.3.1.5 Apresentar alta sensibilidade, igual ou maior que 0,3% de 
obstrução de fumaça, baixa corrente de repouso, igual ou 
inferior a 200 microamperes, alta faixa operacional de 
velocidade de ar, igual ou maior que 900 metros por minuto, 
peso e dimensões reduzidas, igual ou inferior a 150 gramas e  
158mm x h = 75mm, respectivamente e alto MTBF(Tempo 
Médio Entre Falhas), igual ou menor que 7 falhas/1 milhão de 
horas de funcionamento – MTBF = 142.857 horas; 

5.3.1.6 Dispor de sensor analógico e circuito eletrônico de conversão 
de sinais analógicos para digital, de alta precisão, igual ou 
maior que 0,025%; 
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5.3.1.7 Ser endereçável, operar em circuito classe A, totalmente 
compatível com o painel de supervisão e controle e ser 
fabricado e instalado em conformidade com a Norma NBR 
17240/10 e uma ou mais normas de Organismo normatizador 
de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA (“National Fire 
Protection Association” – USA), ou similar; 

5.3.2 Base para Detectores 

5.3.2.1 Deverá ser apropriada para acoplar o detector, através de 
contato físico, do tipo encaixável, “plug-in” e se conectar à 
fiação(laços de detecção) através de terminais parafusáveis e 
atender os seguintes requisitos: 

5.3.2.2 Ser apropriada para ser instalada diretamente em caixa 4’’x4’’ 
do tipo condulete e deverá dispor de  dispositivo de 
travamento, que impeça de desconectar o detector com puxões 
ou empurrões aleatórios; 

5.3.2.3 Ser confeccionada com o mesmo material da carcaça do 
detector (plástico injetável, antiestático, de alto impacto) e 
mesma tonalidade e apresentar dimensões reduzidas, igual ou 
inferior a   158mm x h = 25mm; 

5.3.2.4 Dispor de uma etiqueta que permita imprimir, de forma 
indelével e irremovível, o endereço e o tipo de detector que 
será instalado na mesma (impressão essa que deverá ser 
provida pelo fornecedor do sistema, antes da entrada em 
operação do mesmo) e ser fabricada e instalada em 
conformidade com a Norma NBR 17240/10 e uma ou mais 
normas de Organismo normatizador de reconhecimento 
Internacional, do tipo NFPA (“National Fire Protection 
Association” – USA), ou similar; 

5.3.3 Acionador Manual 

5.3.3.1 Deverá ser do tipo endereçável, encapsulado em caixa de 
dimensões 4’’x 2’’ de alta resistência a impacto e  de arte final e 
aparência agradáveis e que atenda os seguintes requisitos: 

5.3.3.2 Ser do tipo Botoeira e fecha um contato e possuir impresso sua 
tampa frontal, de forma clara, facilmente visível e indelével, as 
instruções a serem executadas, em caso de incêndio; 

5.3.3.3 Ser equipado com led de sinalização, o qual piscará(emitirá 
luz) cada vez que o acionador for interrogado pelo painel de 
controle e permanecerá aceso quando o acionador for 
acionado e somente será “resetado” localmente, através do 
destravamento, com chave, da sua  tampa: 

5.3.3.4 Possuir terminais aparafusáveis para conexão à linha de 
comunicação(“Loop” de supervisão); 

5.3.3.5 Ser fabricado e instalado em conformidade com a Norma NBR 
17240/10 e uma ou mais normas de Organismo normatizador 
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de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA (“National Fire 
Protection Association” – USA), ou similar; 

5.3.4 Modulo de Comando 

5.3.4.1 Deverá atender os seguintes requisitos: 

5.3.4.2 Dispor de proteções resistentes a umidade, pó e interferências 
eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente 
e facilmente visível, do seu endereçamento; 

5.3.4.3 Ser equipado com led de sinalização o qual piscará (emitirá 
luz) cada vez que o modulo for interrogado pelo painel de 
controle e também deverá responder ao painel de controle, 
cada vez que for interrogado, seu tipo e suas informações de 
“status”; 

5.3.4.4 Ser de dimensões reduzidas, de forma a poder ser embutido 
em uma caixa de tubulação elétrica, do tipo condulete 4’’x4’’; 

5.3.4.5 Suportar, no mínimo, as seguintes cargas elétricas em seus 
contatos de comando: a) 2 Amperes @ 30 VDC, carga 
resistiva, b) 1 Ampere @ 30 VDC , carga indutiva, cos 0,6;  

5.3.4.6 Ser endereçável, operar em circuito classe A, totalmente 
compatível com o painel de supervisão e controle e ser 
fabricado e instalado em conformidade com a Norma NBR 
17240/10 e uma ou mais normas de Organismo normatizador 
de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA (“National Fire 
Protection Association” – USA), ou similar; 

5.3.5 Módulo Monitor 

5.3.5.1 Deverá atender os seguintes requisitos: 

5.3.5.2 Dispor de proteções resistentes a umidade, pó e interferências 
eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente 
e facilmente visível, do seu endereçamento; 

5.3.5.3 Ser equipado com led de sinalização o qual piscará (emitirá 
luz) cada vez que o modulo for interrogado pelo painel de 
controle e deverá permanecer aceso,  quando o módulo atingir 
a condição de alarme; 

5.3.5.4 Ser de dimensões reduzidas, de forma a poder ser embutido 
em uma caixa de tubulação elétrica, do tipo condulete´´4x4´´; 

5.3.5.5 Ser capaz de supervisionar o estado de um circuito, como por 
exemplo um contato, e tão logo o mesmo mude de estado, 
reportar esta mudança ao painel de controle, juntamente com 
as demais informações pertinentes;  

5.3.5.6 Ser endereçável, operar em circuito classe A, totalmente 
compatível com o painel de supervisão e controle e ser 
fabricado e instalado em conformidade com a Norma NBR 
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17240/10 e uma ou mais normas de Organismo normatizador 
de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA (“National Fire 
Protection Association” – USA), ou similar; 

5.3.6 Modulo Isolador 

5.3.6.1 Deverá atender os seguintes requisitos: 

5.3.6.2 Dispor de proteções resistentes a umidade, pó e interferências 
eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente 
e facilmente visível, do seu endereçamento; 

5.3.6.3 Ser equipado com led de sinalização o qual piscará(emitirá luz) 
enquanto a linha de comunicação estiver nas condições 
normais  e   permanecerá aceso, enquanto perdurar um curto-
circuito na mesma; 

5.3.6.4 Ser de dimensões reduzidas, de forma a poder ser embutido 
em uma caixa de tubulação elétrica, do tipo condulete 4’’x4’’; 

5.3.6.5 Ser capaz de permitir que parte da linha de comunicação (laço 
de detectores e demais dispositivos) continue operando, 
mesmo na ocorrência de um curto-circuito na mesma e também 
deverá ser capaz de restabelecer  automaticamente a inteira 
comunicação da linha, tão logo o curto-circuito deixar de existir; 

5.3.6.6 Ser endereçável, operar em circuito classe A, totalmente 
compatível com o painel de supervisão e controle e ser 
fabricado e instalado em conformidade com a Norma NBR 
17240/10 e uma ou mais normas de Organismo normatizador 
de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA (“National Fire 
Protection Association” – USA), ou similar; 

5.3.7 Avisador Sonoro /Visual 

5.3.7.1 Deverá atender os seguintes requisitos: 

5.3.7.2 Dispor de proteções resistentes a umidade, pó e interferências 
eletromagnéticas e também dispor de identificação permanente 
e facilmente visível, do seu endereçamento; 

5.3.7.3 Ser do tipo multitonal e difundir uma potência sonora de, no 
mínimo, 85 dB/1m, para toda a faixa operacional de 
frequências e ser confeccionado em material de alta 
resistência; 

5.3.7.4 Ser totalmente compatível com o painel de supervisão e 
controle e ser fabricado e instalado em conformidade com a 
Norma NBR 17240/10 e uma ou mais normas de Organismo 
normatizador de reconhecimento Internacional, do tipo NFPA 
(“National Fire Protection Association” – USA), ou similar; 

 

 

S
E

D
E

M
E

M
20

21
01

49
9A

Assinado com senha por VIVIAN CRISTINA CORREIA DOS SANTOS e RENATO DA COSTA BATISTA em
17/02/2021 16:59:37.
Documento Nº: 1563023.6493952-7938 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1563023.6493952-7938

S
E

D
E

E
X

T
20

21
00

34
0

Assinado com senha por HEURIE MARCELO ROCHA DA SILVA em 17/02/2021 22:31:36.
Documento Nº: 1563776.6495936-7587 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1563776.6495936-7587

https://linksiga.trf2.jus.br


 
 
INFRAERO SL.08/494.92/03239/01 FOLHA 10/26 
 

5.4 FIOS E CABOS 

5.4.1 Deverão ser fornecidos e instalados todos os fios, cabos, conectores e 
demais acessórios necessários à completa implementação do sistema objeto da 
presente Especificação Técnica, os quais deverão atender integralmente as 
recomendações do fabricante dos equipamentos/dispositivos, as normas técnicas 
e legais aplicáveis e as recomendações do Corpo de Bombeiros Local e 
Estadual, Da Bahia - BA; 

5.4.2 Os circuitos dos sistemas de detecção e alarme devem atender aos 
requisitos da ABNT NBR 5410. 

 
5.5 INFRAESTRUTURA 

5.5.1 Toda a rede de eletrodutos de um sistema de detecção e alarme deve ser 
dedicada, ou seja, atender exclusivamente a este sistema. 

5.5.2 O sistema deve ter todos os eletrodutos, caixas de passagens, 
blindagens de cabos e partes metálicas, ligadas a um mesmo referencial de terra, 
preferencialmente o da área de instalação da central, sendo seguramente 
aterrados. 

5.5.3 Toda rede de eletrodutos do sistema e alarme de incêndio deve ser 
identificada com anéis de 2 cm de largura mínima, na cor vermelha , a cada 3m 
no máximo. Cada eletroduto deve possuir pelo menos uma identificação ou ser 
totalmente pintados na cor vermelha. 

6 QUALIFICAÇÕES 

6.1 Recomenda-se que a(s) empresa(s) e/ou profissional (is) pela instalação do sistema 
tenham experiência comprovada na área de tecnologia de detecção e alarme de 
incêndio. 

 
 
7 MANUTENÇÃO 

7.1 A manutenção preventiva e corretiva dos sistemas de detecção e alarme de 
incêndios deve ser executada por técnicos habilitados e treinados. 

7.2 Após cada manutenção, o executante deve apresentar relatório de manutenção 
assinado, citando as condições de funcionamento do sistema, registrando data, hora 
do serviço e período de garantia dos serviços executados. 

 
7.3 FERRAMENTAL DE MANUTENÇÃO 

 
7.3.1.1 Deverá ser fornecido todo material especializado necessário 

aos testes rotineiros e serviços de manutenção dos 
componentes integrantes do sistema, tais como materiais de 
limpeza/reposição, ferramentas/equipamentos de testes, de 
remoção/reinstalação e de manutenção. Dentre o ferramental 
supracitado, é imprescindível que seja fornecido ferramentas 

S
E

D
E

M
E

M
20

21
01

49
9A

Assinado com senha por VIVIAN CRISTINA CORREIA DOS SANTOS e RENATO DA COSTA BATISTA em
17/02/2021 16:59:37.
Documento Nº: 1563023.6493952-7938 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1563023.6493952-7938

S
E

D
E

E
X

T
20

21
00

34
0

Assinado com senha por HEURIE MARCELO ROCHA DA SILVA em 17/02/2021 22:31:36.
Documento Nº: 1563776.6495936-7587 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1563776.6495936-7587

https://linksiga.trf2.jus.br


 
 
INFRAERO SL.08/494.92/03239/01 FOLHA 11/26 
 

apropriadas para testar, sacar e reinstalar os detectores, com 
ferramenta encaixável, de até 7 metros, constituída de material 
leve,  resistente e ergométrico, de forma a ser possível 
executar serviços de testes/manutenção em detectores 
instalados em ambientes com pé direito de até 8,5 metros, sem 
requerer a instalação de escada ou qualquer outro mobiliário 
elevatório, para a execução de tais serviços; 

 

8 CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS SERVIÇOS 
 

8.1 Além dos serviços descritos nas Especificações Técnicas, compete ao fornecedor do 
SDAI as seguintes incumbências: 

8.2 Será responsável pela alocação e ratificação da área de abrangência de todos os 
equipamentos e dispositivos integrantes do sistema. Qualquer discrepância entre o 
anteprojeto e as condições locais da obra e/ou estabelecidas em normas/legislação 
de sistemas de segurança deverá ser resolvida pelo fornecedor/representante; 

8.3 Fornecer ao usuário final (INFRAERO) as informações e treinamentos necessários 
para que o pessoal técnico do usuário possa operar e manter satisfatória e 
integralmente o sistema, bem como fornecer os seguintes serviços/produtos: 

8.3.1 Cópias das especificações e instruções de instalação dos detectores, 
painéis de controle e demais dispositivos; diagramas de interconexões e 
informações de localização da fiação e recomendações do fabricante quanto ao 
afastamento mínimo da fiação do sistema com relação a outras fiações elétricas, 
de forma a prevenir interferências e alarmes falsos; 

8.3.2 Ferramentas/recursos de localização e recuperação rápida de defeitos 
ocorridos no sistema e seus componentes, inclusive “cartilha” de defeitos 
conhecidos e suas prováveis causas e soluções; 

8.3.3 Executar as instalações dos equipamentos e dispositivos do SDAI em 
conformidade com o projeto executivo, as normas técnicas e legais aplicáveis e 
as recomendações do(s) fabricante(s) dos mesmos; 

8.3.4 Verificar que a instalação do sistema fornecido atende todos os requisitos 
de normas técnicas e legais aplicáveis; 

8.3.5 Testar completamente todo o sistema e seus componentes para 
certificar-se que os mesmos estão em condições adequadas de funcionamento; 

8.3.6 Prestar assistência técnica ao usuário, na ocorrência de problemas 
intermitentes que não foram possíveis de serem resolvidos satisfatoriamente pelo 
mesmo; 

9 DOCUMENTAÇÃO DO DETALHAMENTO TÉCNICO 

9.1 Neste escopo estão inclusos a elaboração e o fornecimento da Documentação do 
Detalhamento Técnico do SDAI. 

9.2 Nessa documentação deverá ser mostrado todo o Sistema SDAI, ou seja: 
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9.2.1 Desenhos de instalação com a localização de todos os painéis de 
incêndio; 

9.2.2 Desenhos de instalação dos laços de detecção de incêndio com a 
locação de todos os dispositivos; 

9.2.3 Desenhos de instalação com a interligação dos painéis de incêndio em 
rede; 

9.2.4 Desenhos de instalação com o leiaute dos painéis de incêndio, 
descrevendo cada uma das partes do painel e suas interconexões; 

9.2.5 Desenho de interligação dos módulos de controle e/ou monitor com 
outros dispositivos de campo (sinalizadores áudio visuais, chaves de fluxo, status 
de bombas); 

9.2.6 Lista de dispositivos (detectores, módulos, acionadores, sinalizadores) 
com identificação do dispositivo (tag/ID), identificação do laço, identificação do 
painel, zona lógica e descrição da localização de instalação; 

9.2.7 Descrição da lógica de funcionamento em caso de alarme. 

9.3 Deverão ser mostrados também diagramas lógicos, leiautes e outros desenhos 
acessórios que forem necessários para o bom entendimento do projeto. 

9.4 NOTA: deverá ser atendida a norma NBR 17240, em especial o item 5.2. 

 

10 OPERAÇÃO INICIAL ASSISTIDA 

10.1 Haverá um período de operação assistida de duração em 5 dias corridos 
conforme previsto na PSQ. A contratada deverá fornecer uma equipe qualificada 
com conhecimento de operação, programação e manutenção dos sistemas para 
assessorar a equipe operacional da Infraero. Esta equipe deverá ser composta, no 
mínimo, por um engenheiro e um técnico. Nesse período a equipe operacional da 
Infraero assumirá a operação do sistema com o acompanhamento da equipe da 
contratada, não excluindo, entretanto, o estabelecido no item Garantias. 

10.2 A Operação Inicial Assistida deverá ocorrer da seguinte forma: 

10.2.1 Acompanhamento dos operadores no horário de 7 horas às 23 horas; e 

10.2.2 Plantão para atender eventuais emergências por intermédio de chamadas 
por telefone e / ou transceptor de rádio. Caso não seja possível resolver a 
emergência por instruções telefônicas, o técnico deverá comparecer ao local da 
emergência em um prazo máximo de 01 (uma) hora. 

10.3 O período de operação inicial assistida visa garantir que o funcionamento do 
SDAI está conforme. 

11 MANUAIS 

11.1 Após o atendimento de todos os comentários decorrentes da análise efetuada 
pela Infraero, os Manuais de Instrução para Operação, Manutenção, Administração e 
Comissionamento dos equipamentos e componentes dos sistemas deverão ser 
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montados sob a forma de cadernos, com capas duras e divisórias, devidamente 
organizadas. Deverão ser entregues para a Infraero em 3 (três) vias impressas e em 
formato digital, 30 (trinta) dias antes da data prevista para a entrega dos itens de 
fornecimento. 

11.2 Os manuais que serão redigidos em português, incluirão desenhos, diagramas, 
catálogos, relatórios de inspeção com certificados de testes e ensaios (incorporados 
posteriormente), entre outros elementos que o constituirão. 

 

11.3 Manual de Comissionamento 

11.3.1 O Manual de Comissionamento deverá ser elaborado para atender o 
objetivo de verificação da entrega de todo o escopo de fornecimento e, no 
mínimo, deverá: 

11.3.1.1 Abranger, citar e enumerar todos e cada um dos hardwares, 
softwares e serviços do escopo de fornecimento. Os conjuntos 
deverão ser desmembrados em itens de modo que fiquem 
adequados ao processo de manutenção. 

11.3.1.2 Descrever todas as especificações (ou fazer referências a 
descrições existentes em outros manuais) de cada hardware, 
software, serviços e seus testes correspondentes; 

11.3.1.3 Informar o resultado esperado do(s) teste(s) de cada item das 
especificações a ser comissionado. 

11.3.1.4 Prever 2 (dois) espaços em branco para serem preenchidos 
durante o comissionamento; o primeiro espaço em branco será 
destinado à anotação dos resultados obtidos em campo pela 
comissão de comissionamento. O segundo espaço em branco 
receberá as anotações dos comentários referentes à 
comparação entre os resultados esperados e os obtidos. 

 

12 COMISSIONAMENTO E ENTREGA DO SISTEMA 

12.1 Todos os sistemas devem ser comissionados. 

12.2 Para comissionamento dos sistemas de detecção e alarme de incêndio, devem 
ser efetuados no mínimo os procedimentos descritos no item 8.1 na NBR 17240/10 
para verificação das condições de funcionamento e sinalização de 100% dos 
equipamentos. 

12.3 O fornecedor deve dispor de todos os equipamentos, instrumentos, pessoal 
técnico capacitado e demais meios necessários. 

12.4 O cliente final deve ser convocado para acompanhar a execução do 
comissionamento do sistema. Caso o cliente opte por não acompanhar os ensaios, o 
comissionamento deve ser registrado pelo fornecedor e aceito pelo cliente. 

12.5 O resultado dos ensaios de comissionamento deve ser registrado e assinado 
pelo instalador, fazendo parte da documentação final de entrega do sistema. 
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12.6 Após a conclusão satisfatória do comissionamento, devem ser emitidos 
certificados de entrega de obra e tremo de garantia. Esses documentos devem ser 
assinados pelo instalador e pelo cliente ou seu representante. 

12.7 A contratada deverá fornecer todos e quaisquer equipamentos, instrumentos e 
acessórios necessários à execução das rotinas de testes descritas no Manual de 
comissionamento, sem ônus à contratante. 

12.8 A contratada deverá fornecer equipe de comissionamento composta por, no 
mínimo, um engenheiro e um técnico para a execução do comissionamento. 

12.9 Essa equipe deverá apresentar os equipamentos, softwares, instrumentos de 
campo e todos os itens que compõem o sistema para verificação do fornecimento. 

12.10 Essa equipe deverá executar os testes conforme definido no manual de 
comissionamento e apresentar os resultados para a equipe de fiscalização que 
acompanhará este serviço. 

12.11 Deverá ser fornecido um Manual de Comissionamento para verificação da 
entrega de todo o escopo de fornecimento e, no mínimo, deverá: 

12.11.1 Abranger, citar e enumerar todos e cada um dos hardwares, softwares e 
serviços do escopo de fornecimento. Os conjuntos deverão ser desmembrados 
em itens de modo que fiquem adequados ao processo de manutenção. 

12.11.2 Descrever todas as especificações (ou fazer referências a descrições 
existentes em outros manuais) de cada hardware, software, serviços e seus 
testes correspondentes; 

12.11.3 Informar o resultado esperado do(s) teste(s) de cada item das 
especificações a ser comissionado. 

12.12 Prever 2 (dois) espaços em branco para serem preenchidos durante o 
comissionamento; o primeiro espaço em branco será destinado à anotação dos 
resultados obtidos em campo pela comissão de comissionamento. O segundo 
espaço em branco receberá as anotações dos comentários referentes à comparação 
entre os resultados esperados e os obtidos. 

 
 
 
13 STVV - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

 
13.1 O sistema será composto por câmeras IP que serão interligadas no Rack nas 

Salas Técnicas e no TPS. Deverá ser feito o fornecimento, instalação, testes e 
comissionamento dos equipamentos e infraestrutura do STVV no TPS.  As Câmeras 
farão o monitoramento das áreas de acordo como os pontos determinados em 
Projeto. Além da instalação dos equipamentos deverá ser prevista a retirada, dos 
equipamentos atualmente instalados. 
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14 EQUIPAMENTOS STVV 

14.1 CFI-D: CÂMERA FIXA INTERNA – DOMO 

 
As câmeras fixas internas em domo deverão apresentar as seguintes características 

técnicas mínimas: 

14.1.1  Tipo colorida, com sensor de 1/3”; 

14.1.2 Sistema de Compensação de luz de fundo – Backlight Compensation 
(BLC); 

14.1.3 Foco automático com controle manual; 

14.1.4 Função WDR com no mínimo 60 dB; 

14.1.5 Montagem da lente: CS; 

14.1.6 Lente varifocal, com distância focal de 3 mm a 10.0 mm, com ajuste do 
foco remotamente; 

14.1.7 Sensibilidade mínima de 0.03 lux (preto e branco) e 0.15 lux (colorida), 
com correção de infravermelho; 

14.1.8 Ajuste automático de íris; 

14.1.9 Resolução de até 1280x720 pixels (a 30 quadros por segundo, com 
compressão H.264); 

14.1.10 Alimentação PoE, conforme norma IEEE 802.3af; 

14.1.11 Compressão de vídeo no padrão H.264 (intrínseco a câmera); 

14.1.12 Capacidade de transmissão de até 2 streams de vídeo no padrão H.264; 

14.1.13 Interface de rede: RJ-45 100/Base-TX; 

14.1.14 Conexões em unicast e multicast; 

14.1.15 Em conformidade com as especificações do padrão ONVIF (Open 
Network Video Interface Forum), que garante a interoperabilidade entre os 
produtos de rede independente do fabricante; 

14.1.16 Domo em policarbonato fumê, resistente a abrasão, protegendo a câmera 
contra roubo e vandalismo. 

14.1.17 A abrangência do fornecimento das câmeras fixas internas em domo 
inclui fornecimento das mesmas, lentes, drivers para movimentação e cabos para 
interligação com a rede de alimentação elétrica do aeroporto. Além disso, 
também fazem parte deste escopo a documentação técnica, os testes de fábrica 
das câmeras, a montagem e a instalação das câmeras, a verificação e testes de 
instalação, a energização das mesmas e os testes e ensaios de 
comissionamento. 
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14.1.18 O desembolso será medido pelo conjunto e liberado após a instalação 
das câmeras, cabeamento e testes de comissionamento. 

14.1.19 Referência: Axis – P3364, ou equivalente técnico. 

14.2 CFE-D: CÂMERA FIXA EXTERNA – DOMO 

 
14.2.1 As câmeras fixas internas em domo deverão apresentar as seguintes 

características técnicas mínimas: 

14.2.2 Tipo colorida, com sensor de 1/3”; 

14.2.3 Sistema de Compensação de luz de fundo – Backlight Compensation 
(BLC); 

14.2.4 Foco automático com controle manual; 

14.2.5 Função WDR com no mínimo 60 dB; 

14.2.6 Montagem da lente: CS; 

14.2.7 Lente varifocal, com distância focal de 3 mm a 10.0 mm, com ajuste do 
foco remotamente; 

14.2.8 Sensibilidade mínima de 0.03 lux (preto e branco) e 0.15 lux (colorida), 
com correção de infravermelho; 

14.2.9 Ajuste automático de íris; 

14.2.10 Resolução de até 1280x720 pixels (a 30 quadros por segundo, com 
compressão H.264); 

14.2.11 Alimentação PoE, conforme norma IEEE 802.3af; 

14.2.12 Compressão de vídeo no padrão H.264 (intrínseco a câmera); 

14.2.13 Capacidade de transmissão de até 2 streams de vídeo no padrão H.264; 

14.2.14 Interface de rede: RJ-45 100/Base-TX; 

14.2.15 Conexões em unicast e multicast; 

14.2.16 Em conformidade com as especificações do padrão ONVIF (Open 
Network Video Interface Forum), que garante a interoperabilidade entre os 
produtos de rede independente do fabricante; 

14.2.17 Domo em policarbonato fumê, resistente a abrasão, protegendo a câmera 
contra roubo e vandalismo. 

 
14.2.18 A abrangência do fornecimento das câmeras fixas internas em domo 

inclui fornecimento das mesmas, lentes, drivers para movimentação e cabos para 
interligação com a rede de alimentação elétrica do aeroporto. Além disso, 
também fazem parte deste escopo a documentação técnica, os testes de fábrica 
das câmeras, a montagem e a instalação das câmeras, a verificação e testes de 
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instalação, a energização das mesmas e os testes e ensaios de 
comissionamento. 

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

14.2.20 Referência: Axis – P3374, ou equivalente técnico. 

14.3 CME – D: CÂMERA MÓVEL EXTERNA – DOMO 

 
14.3.1 As câmeras móveis externas em domo deverão apresentar as seguintes 

características técnicas mínimas: 

14.3.2  

14.3.3 Tipo colorida, day/night, com sensor de 1/3”; 

14.3.4 Sistema de Compensação de luz de fundo – Backlight Compensation 
(BLC); 

14.3.5 Foco automático com controle manual; 

14.3.6 Função WDR com no mínimo 60 dB; 

14.3.7 Montagem da lente: CS; 

14.3.8 Lente varifocal, com distância focal de 4.3 mm a 129 mm, com ajuste do 
foco remotamente; 

14.3.9 Sensibilidade mínima de 0.08 lux (preto e branco) e 0.1 lux (colorida), 
com correção de infravermelho; 

14.3.10 Ajuste automático de íris; 

14.3.11 Resolução de até 1280x720 pixels (a 30 quadros por segundo, com 
compressão H.264); 

14.3.12 Ângulo de varredura horizontal (pan) de 360º; 

14.3.13 Velocidade de varredura horizontal (operação manual) de 1º/segundo a 
60º/segundo, no mínimo; 

14.3.14 Velocidade varredura horizontal (para posicionamento do preset) de 
200º/segundo, no mínimo; 

14.3.15 Ângulo de varredura vertical (tilt) de 180º com correção da imagem para 
impedir a inversão da mesma (auto flip); 

14.3.16 Velocidade varredura vertical (operação manual) de 1º/segundo a 
30º/segundo, no mínimo; 

14.3.17 Velocidade de varredura vertical (para posicionamento do preset) de 
160º/segundo, no mínimo; 

14.3.18 Possibilidade de preset, com no mínimo de 5 posições de ajuste; 
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14.3.19 Alimentação: PoE, conforme norma IEEE 802.3af; 

14.3.20 IP:66 

14.3.21 Compressão de vídeo no padrão H.264 (intrínseco a câmera); 

14.3.22 Capacidade de transmissão de até 2 streams de vídeo no padrão H.264; 

14.3.23 Interface de rede: RJ-45 100Base-TX PoE; 

14.3.24 Conexões em unicast e multicast; 

14.3.25 Em conformidade com as especificações do padrão ONVIF (Open 
Network Video Interface Forum), que garante a interoperabilidade entre os 
produtos de rede independente do fabricante; 

14.3.26 Domo em policarbonato fumê, resistente a abrasão, protegendo a câmera 
contra roubo e vandalismo. Construído em base de alumínio, hemisfério, e 
proteção contra respingo e umidade. 

 
14.3.27 As câmeras móveis externas em domo deverão ser instaladas nas 

posições definidas em projeto. Depois serão interligadas a rede elétrica e a Rede 
Telemática. Por fim, ocorrerão os testes de instalação e os ensaios de 
comissionamento. 

 
14.3.28 A abrangência do fornecimento das câmeras móveis externas em domo 

inclui fornecimento das mesmas, lentes e drivers para movimentação. Além 
disso, também fazem parte deste escopo a documentação técnica, os testes de 
fábrica das câmeras, a montagem e a instalação das câmeras, a verificação e 
testes de instalação, a energização das mesmas e os testes e ensaios de 
comissionamento. 

 
14.3.29 Referência: Axis Q6035, ou equivalente técnico. 

14.4 PATCH CORD 

 
14.4.1 Os patch cords deverão ter as seguintes características técnicas 

mínimas: 

14.4.2 Conjunto formado por um cabo F/UTP flexível com condutores multifiliar 
(stranded), impedância de 100 ohms, bitola 26 AWG e dois plugs blindados RJ45 
8P/8C montados; 

14.4.3 Comprimento do cabo: 2,5 metros; 

14.4.4 Codificação de pinagem em concordância com T568-A; 

14.4.5 Cabo F/UTP composto de condutores multifilar, com elevada vida útil em 
relação à fadiga de curvatura; especialmente desenvolvido para utilização como 
station cable; 

14.4.6 Especificações em conformidade com TIA ANSI/TIA/EIA 568C.2-1; 
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14.4.7 Compatibilidade do conjunto: ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 categoria 6a e ISO 
11801; 

14.4.8 Conformidade com o padrão ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e desempenho 
superior na faixa de frequência até 250 MHz de, no mínimo, 3 dB em relação à 
curva de referência da ANSI/TIA/EIA 568C.2-1 e testado a 600MHz; 

14.4.9 Contatos dos plugs RJ45 8P/8C revestidos em ouro sobre níquel, com 
espessura mínima de 50 micropolegadas e compatibilidade com as 
especificações; 

14.4.10 ISO/IEC 11.801 e ANSI/TIA/EIA 568C.2-1; 

14.4.11 Capa protetora sob o plug RJ45 para manipulação do cordão que permita 
o reforço mecânico entre o ponto de travamento do cabo e o plug, evitando o 
afrouxamento da conexão, bem como ultrapassar o raio de curvatura mínimo; 

14.4.12 Conformidade com os padrões de rede local: IEEE 802.3/802.3u/803.2z, 
IEEE; 

14.4.13 802.12, ATM FORUM UNI 3.1/4.0 e ANSI X3T9.5/X3T9.3; 

14.4.14 Resistência de longa duração à corrosão por umidade, temperaturas 
extremas e fatores ambientais; 

14.4.15 Testado eletronicamente, após a fabricação, em todos os parâmetros da 
ANSI/TIA/EIA 568C.2-1; 

14.4.16 Deverão ser fornecidos com anilhas plásticas para identificação; 

14.4.17 Classificação FCC 68 sub- parte F; 

14.4.18 Listado como UL CMR. 

14.4.19 Os patch cords serão ligados às câmeras e ao ponto de acesso da Rede 
Telemática disponível, nos locais indicados no projeto. 

14.4.20 A abrangência do escopo dos patch cords inclui o fornecimento 
propriamente dito dos mesmos e a sua instalação. Além disso, também fazem do 
escopo a documentação técnica, a verificação e testes de instalação. 

14.4.21 O desembolso será medido por unidade e liberado de instalado e testado. 

14.4.22 Referência: Furukawa ou equivalente técnico. 

 
14.5 FIXAÇÃO DAS CÂMERAS 

14.5.1 SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE 

14.5.1.1 Para a fixação das câmeras junto a parede ou 
pilar, o suporte deverá ser do tipo mão francesa que 
será fixada por meio de parafusos em chumbadores. O 
suporte deverá permitir a regulagem da câmera no 
sentido horizontal e vertical. 
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14.5.1.2 Os suportes serão executados conforme 
indicado nos locais previstos nos desenhos do projeto. 

14.5.1.3 A abrangência do fornecimento dos suportes 
inclui a instalação dos mesmos conforme projeto. Além 
disso, também fazem parte deste escopo a verificação e 
testes de instalação. 

14.5.1.4 O desembolso será liberado por conjunto 
instalado e testado. 

 
14.5.2 SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO MONTANTE DE FIXAÇÃO DO BRISE  

14.5.2.1 Para a fixação das câmeras junto ao montante 
de fixação do brise, o suporte deverá ser do tipo mão 
francesa que será fixada por meio de parafusos em 
chumbadores. O suporte deverá permitir a regulagem 
da câmera no sentido horizontal e vertical. 

14.5.2.2 Os suportes serão executados conforme 
indicado nos locais previstos nos desenhos do projeto. 

14.5.2.3 A abrangência do fornecimento dos suportes 
inclui a instalação dos mesmos conforme projeto. Além 
disso, também fazem parte deste escopo a verificação e 
testes de instalação. 

 
14.5.2.4 O desembolso será liberado por conjunto 

instalado e testado. 

 
14.6 VISUALIZADOR DE 26” 

14.6.1 Os visualizadores de 26” deverão apresentar as seguintes características 
técnicas mínimas: 

14.6.1.1 Tecnologia LED: Tela de LCD com iluminação 
traseira por LED; 

14.6.1.2 Tela de 26”; 

14.6.1.3 Ângulo de visão de 160º na horizontal e 120º na 
vertical, no mínimo; 

14.6.1.4 Aspecto da tela: 16:9; 

14.6.1.5 Resolução de 1920 x 1080 linhas full HD; 

14.6.1.6 Reprodução de cores igual ou superior a 16 
milhões; 

14.6.1.7 Taxa de resposta menor ou igual a 5 ms; 
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14.6.1.8 Relação de contraste estático mínimo de 
5.000:1; 

14.6.1.9 Mínimo de 1 entrada HDMI, 01 entrada para PC 
(tipo HD15 ou D-SUB 15) e 01 entrada DVI; 

14.6.1.10 Menu em idioma português e alimentação de 
entrada bivolt automático (110 – 220 V), cabos de 
alimentação e cabos de vídeo (tipo HD15 ou D-SUB 15), 
acessórios e suportes de fixação inclusos; 

14.6.1.11 Para fixação nos rebaixamentos do forro, 
suporte confeccionado em cantoneira e chapa de aço SAE 
1020, seguindo o padrão VESA. Os visualizadores serão 
instalados acima das posições de check-in, um para cada 
posição (incluindo as posições do baggage drop), conforme 
indicado nos desenhos de projeto. 

14.7 MINI-CPU 

14.7.1 As unidades de processamento do tipo mini-CPU deverão apresentar as 
seguintes características técnicas mínimas: 

14.7.1.1 Processador Intel I5 4° Geração; 

14.7.1.2 Memória SDRAM DDR3   1600MHz até 16 Gb; 

14.7.1.3 Hard Disk ate 1TB”; 

14.7.1.4 Resolução de Vídeo: 1024 x 768; 

14.7.1.5 Rede Realtek Gigabit 8111DL 10/100/1000; 

14.7.1.6 Som Realtek ALC 662 2 Canais; 

14.7.1.7 Pelo menos 02 portas USB 3.0; 

14.7.1.8 Pelo menos 04 portas USB 2.0; 

14.7.1.9 Network Connector (RJ-45) 

14.7.1.10 VGA 

14.7.1.11 DisplayPort 1.2 

14.7.1.12 Fonte Externa alimentada com 220 Vac/60 Hz. 

14.7.1.13 Fornecidas com todos os acessórios para 
fixação junto aos visualizadores, aproveitando o suporte de 
fixação dos mesmos. 
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14.8 Cabeamento Metálico 

14.8.1 Cabo F/UTP 4 Pares (23AWG) - Categoria 6 

14.8.1.1 1. Aplicabilidade:  

14.8.1.1.1 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de 
voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568C.2 e ABNT NBR:14703 e ABNT 
NBR:14705, Categoria 6A, para cabeamento primário 
(vertical) e secundário (horizontal) entre os painéis de 
distribuição (Patch Panels) ou conectores nas áreas de 
trabalho, em sistemas que requeiram grande margem 
de segurança sobre as especificações normalizadas 
para garantia de suporte às aplicações PoE como VoIP, 
WAP e segurança. Pode ser utilizada com taxa de 
transmissão de até 10Gbps (IEEE – Ethernet 802.3an).  

14.8.1.2 2. Descrição:  

14.8.1.2.1 a) Diâmetro Nominal do Cabo: 7,15mm;  

14.8.1.2.2 b) Deve ser homologado pela ANATEL;  

14.8.1.2.3 c) Blindado;  

14.8.1.2.4 d) Deve ser composto por condutores de cobre sólido, e 
capa externa em PVC não propagante à chama, 
classificado quanto a sua Retardância a Chama 
(Flamabilidade) na categoria “CM” da NBR14705;  

14.8.1.2.5 e) Deve possuir impresso na capa externa, o nome do 
fabricante e marcação sequencial métrica (300-0m);  

14.8.1.2.6 f) Deve possuir identificação nas veias brancas dos 
pares correspondente a cada par;  

14.8.1.2.7 g) O fabricante deverá possuir Certificado ISO 11801;  

14.8.1.2.8 h) Deve ser certificado através do Teste de Power Sum, 
comprovado através de catálogo e/ou folders do 
fabricante;  

14.8.1.2.9 Deverá atender plenamente às especificações contidas 
na norma ANSI/EIA/TIA-568B.2-10 (Categoria 6); 

14.8.1.2.10 Deverá ser adotada a seguinte padronização com 
relação a cor do cabo UTP: os pontos de rede dos 
Sistemas Eletrônicos (STVV e SIV) adotarão a cor 
vermelha e os pontos de Telemática adotarão a cor 
azul; 

14.8.1.2.11 Deverá possuir certificação UL; 
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14.8.1.2.12 Deve ser apresentado através de catálogos, testes das 
principais características elétricas em transmissões de 
altas velocidades (valores típicos) de ATENUAÇÃO 
(dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB), SRL(dB), 
ACR(dB), para frequências de 100 e 625 Mhz. 

14.8.1.2.13 Deverá apresentar certificado de homologação da 
ANATEL. 

14.8.1.2.14 Deverá fornecer o cabo UTP na cor azul para rede 
telemática e na cor vermelha para sistemas eletrônicos. 

14.8.1.3 Forma de Execução 

14.8.1.3.1 Os cabos serão lançados na infraestrutura prevista nos 
desenhos do projeto. Em seguida, os cabos serão 
interligados aos Patch Panels e às tomadas RJ 45.  

14.8.1.4 Critério de Medição 

14.8.1.4.1 A abrangência do escopo inclui o fornecimento e 
instalação dos cabos, sua conexão aos patch panels 
nos racks e às tomadas RJ 45. Além disso, também 
fazem parte deste escopo os testes de fábrica, a 
verificação, testes de instalação, comissionamento e 
certificação da rede. 

14.8.1.4.2 O desembolso será medido por metro e liberado após a 
o lançamento dos cabos, sua conectorização, o 
comissionamento e certificação da rede. 

14.8.1.4.3 Referência: Furukawa, modelo ELET.FAST-
LAN23AWGX4P cat. 6 A CM CZ ROHS - 23400045 ou 
equivalente técnico. 

14.8.2 Cordão de Conexão - Patch Cord - Categoria 6  

14.8.2.1 1. Aplicabilidade:  

14.8.2.1.1 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de 
voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2, Categoria 6A. Desempenho do 
canal garantido para 10 Gigabit Ethernet, para 4 
conexões em canais de até 100 metros (F/UTP). 
Previstos para cabeamento horizontal ou secundário, 
uso interno nas salas de telecomunicações para 
manobras entre os painéis de distribuição (patch 
panels) e os equipamentos ativos da rede (hubs, 
switches, etc.) e entre a tomada de Telecomunicações e 
equipamento do usuário. 

14.8.2.2 2. Descrição:  

14.8.2.2.1 a) Deve possuir características elétricas e performance 
testada em frequências de até 500 Mhz;  
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14.8.2.2.2 b) Produzido em fábrica, com técnicas de montagem e 
conexão exclusivas, que certificam, performance de 
transmissão;  

14.8.2.2.3 c) Diâmetro nominal do cabo: 6,3mm;  

14.8.2.2.4 d) O fabricante deve possuir certificação ANATEL 1271-
07-0256 e ANATEL 1273-07-0256;  

14.8.2.2.5 e) Deverão ser confeccionados e testados em fábrica, 
sendo obrigatória a apresentação da certificação do 
fabricante, quando da Instalação dos mesmos;  

14.8.2.2.6 f) Devem ser fornecido com comprimentos padrão de: 
1,5; 2,5 e 5,0 metros;  

14.8.2.2.7 g) Confeccionados em cabo par trançado, UTP 
(Unshielded Twisted Pair), 26 AWG x 4 pares, composto 
por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento 
em poliolefina e capa externa em PVC não propagante 
a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6A 
nas duas extremidades;  

14.8.2.2.8 h) Conector deverá ser do tipo RJ-45 Blindado com 
garras duplas que garantem uma melhor vinculação 
elétrica com as veias do cabo e proporcionam auto 
desempenho frente a ruídos externos e interligação ao 
sistema de aterramento;  

14.8.2.2.9 i) Deverá ser utilizado para manobras entre painel de 
conexão (Patch Panel) e os equipamentos e entre a 
tomada e o equipamento do usuário;  

14.8.2.2.10 j) Possuir terminação T-586A;  

14.8.2.2.11 k) Deve ser disponibilizado cor amarela atendendo às 
especificações da ANSI EIA/TIA 606;  

14.8.2.2.12 l) Deve ser composto por condutores de cobre sólido, e 
capa externa em PVC não propagante à chama, 
classificado quanto a sua Retardância a Chama 
(Flamabilidade) na categoria “CM” da NBR14705 ou 
LSZH;  

14.8.2.2.13 m) Deve ser homologado pela ANATEL;  

14.8.2.2.14 n) Deverá ser montado e testado em fábrica.  

14.8.3 Cordão de Conexão - Patch Cord - Categoria 6 

14.8.3.1.1 Deverá atender plenamente às especificações contidas 
na norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-10; 

14.8.3.1.2 Deverá possuir características elétricas e performance 
testada em frequências de até 625 Mhz; 
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14.8.3.1.3 Deverá ser produzido em fábrica, com técnicas de 
montagem e conexão exclusivas, que certificam, 
performance de transmissão; 

14.8.3.1.4 Deverá ser confeccionado e testado em fábrica, sendo 
obrigatória a apresentação da certificação do fabricante, 
quando da Instalação dos mesmos; 

14.8.3.1.5 Deverá ser fornecido com comprimentos de 2,5 metros; 

14.8.3.1.6 Deverá ser confeccionado em cabo par trançado, UTP 
(Unshielded Twisted Pair), 24 AWG x 4 pares, composto 
por condutores de cobre flexível, multifilar, isolamento 
em poliolefina e capa externa em PVC não propagante 
a chama, conectorizados à RJ-45 macho Categoria 6A 
nas duas extremidades; 

14.8.3.1.7 Deverá ser disponibilizado pelo fabricante em 7 cores 
(amarelo, azul, branco, verde, vermelho, cinza e preto), 
atendendo às especificações da ANSI EIA/TIA 606. 

14.8.3.2 Forma de Execução 

14.8.3.2.1 Os cabos serão instalados seguindo a planilha de 
interligação do projeto.  

14.8.3.3 Critério de Medição 

14.8.3.3.1 A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos 
cabos e a sua conexão aos Patch Panels. Além disso, 
também fazem parte deste escopo os testes de fábrica, 
a verificação e testes de instalação. 

14.8.3.3.2 O desembolso será medido pelo conjunto e liberado 
após sua conectorização e o comissionamento. 

14.8.3.3.3 Referência: Furukawa, modelo GRC-01-U-06-06/08 ou 
equivalente técnico. 

14.8.4 Conector RJ-45 Fêmea - Categoria 6A – Blindado  

14.8.4.1 Aplicabilidade:  

14.8.4.1.1 Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de 
voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 6A, ISSO/IEC11801 e 
FCC parte 68, para cabeamento horizontal blindado 
(F/UTP) de uso interno, em ponto de acesso na área de 
trabalho para tomadas de serviços em sistemas 
estruturados de cabeamento e em sistemas que 
requeiram grande margem de segurança sobre as 
especificações normalizadas para garantia de suporte 
às aplicações futuras. 

14.8.4.2 2. Descrição:  
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14.8.4.2.1 a) Corpo em termoplástico de alto impacto não 
propagante à chama (UL 94 V-0);  

14.8.4.2.2 b) Deve ser compatível com patch panel blindado 
descarregado e espelhos específicos para tomada 
blindada;  

14.8.4.2.3 c) Vias de contato planas para aumentar a superfície de 
contato com o conector macho, produzidas em cobre-
berílio, com camada de ouro de 1,27 μm;  

14.8.4.2.4 d) Terminais de conexão padrão 110 IDC, para 
condutores de 22 a 26 AWG (diâmetro isolado até 1,27 
mm);  

14.8.4.2.5 e) Deve possuir protetores traseiros para as conexões 
(dust cover) e tampa de proteção frontal removível e 
articulada com local para inserção, (na própria tampa), 
do ícone de identificação (ANSI EIA/TIA 606);  

14.8.4.2.6 f) Deve ser homologado pela ANATEL;  

14.8.4.2.7 g) O keystone deve ser compatível para as terminações 
T-568A e T-568B, segundo a ANSI EIA/TIA 568B.2.10;  

 
 
 
 
 

____________________________________________ 
RENATO DA COSTA BATISTA 

AS IV – ENGENHEIRO ELETRÔNICO 
           CREA – 12.700 -D/AM 
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