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1 INTRODUÇÃO 

Neste item deverão ser definidos os seguintes tópicos: 

1.1 Objetivos do projeto, isto é, o que se pretende alcançar (exemplo: 

“Instalação/Substituição/Remoção para Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e 

Tráfego Aéreo de Caiobá no Estado do Paraná, detalhando os requisitos necessários para alocação 

de um equipamento para transmissão e recepção do Serviço Móvel Aeronáutico (SMA), em VHF-

AM e/ou HF-SSB, do Serviço Fixo Aeronáutico (SFA), da Casa de Força (KF) e da Estação 

Meteorológica de Superfície, com a especificação das obras, serviços e materiais, necessários à 

execução dos serviços de infraestrutura, civil e elétrica, bem como fornecer os detalhes construtivos 

e orientações que possibilitarão a montagem e instalação dos sistemas”;  

1.2 Expor e exemplificar as razões de sua elaboração, os fatores que determinaram a sua 

elaboração e a importância do equipamento para a EPTA  

1.3 Localização dos Equipamentos (exemplo: O equipamento de VHF-AM, equipamento duplo 

(1+1), ficará localizado na Sala COM/MET. Também serão instalados um aparelhos telefônico com 

linha DDD exclusivo para uso operacional, um telefone TF2 com canalização direta pela operadora 

de Telefonia BrasilCOM e um terminal CCAM canal A (210).  A Torre do Anemômetro ficará a 170 

metros do eixo da pista de pouso e 300 metros da cabeceira 15 e terá uma altura de 10 (dez) metros 

em relação a pista, construída em alumínio e de material frangível. A antena do sistema de VHF e 

link rádio da SFA serão do tipo log-periódica e helicoidal, respectivamente, e ficarão sobre uma 

torre metálica de 15 metros, a 10 metros de distância do terminal de passageiros. A Casa de Força 

ficará em um prédio anexo a Sala MET/COM, distante 12 metros, tudo conforme a figura 1); 
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NOTA 1 : O projeto deverá ser impessoal, isto é, redigido na terceira pessoa; objetivo, escrito em 

linguagem direta, evitando-se que a sequência seja desviada com considerações irrelevantes; claro, 

sendo apresentado sem ambiguidades, para não originar interpretações diversas; preciso, com o uso 

de termos passíveis de quantificação; coerente, apresentado numa sequência lógica e ordenada; e 

conciso, expressando as ideias com poucas palavras. 

NOTA 2 : Projeto é o conjunto de especificações, desenhos e cálculos que deverão ser observados 

durante a execução de obras e serviços de instalação de uma EPTA, de acordo com o item 1.2.18 da 

ICA 63-10. Ainda neste documento, no item 4.1.2, letra d, sobre o processo de implantação de 

EPTA Categoria “A”, está definido que, entre outros documentos, o interessado deverá anexar, ao 

requerimento 2 (duas) cópias do projeto executivo da infraestrutura (civil e elétrico), bem como de 

todo o projeto para a instalação dos equipamentos previstos. 

NOTA 3 : O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do 

empreendimento, detalhando todas as interligações entre os sistemas e seus componentes. O Projeto 

Executivo será constituído por um relatório técnico, contendo o memorial descritivo e o memorial 

de cálculo (quando aplicável). O Projeto Executivo conterá o cronograma físico para o 

planejamento e coordenação da missão de recebimento técnico do CINDACTA 2. 

NOTA 4 : No Projeto Executivo deverá ser anexada a certificação/aprovação de produto, conforme 

o DCA 800-2/2016 (Garantia da Qualidade e da Segurança de Sistemas e Produtos no COMAER) e 

a NSCA 800-1/2011 (Certificação de Produto de Emprego no SISCEAB). 

NOTA 5 : No Projeto Executivo deverá ser registrado que a transmissão dos dados dos 

equipamentos e sistemas será efetuada  por dispositivos que os resguardem de possíveis 

interferências (Observar a Resolução nº 506, de 1º de julho de 2008 da ANATEL que trata sobre o 

Regulamento de  Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita). 

 

2 TERMOS E EXPRESSÕES UTILIZADOS 

Relacionar, em ordem alfabética, as siglas e expressões utilizadas no projeto. 

Exemplos: 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

BT – Baixa Tensão; 
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CP – Caixa de Passagem; 

KF – Casa de Força; 

PRÉSITE – Levantamento dos dados preliminares para definição do local, visando a elaboração dos 

projetos; 

Outros . 

3 NORMAS E CRITÉRIOS 

O projeto deve estar de acordo, em seu conjunto, com as últimas revisões relacionadas às 

Normas e documentos aplicáveis aos serviços descritos no projeto, observando-se as Normas 

técnicas brasileiras, manuais, leis, portarias e regulamentos. 

Exemplo: 

� NBR 10126/1987 – Cotagem em desenho técnico; 

� NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 

� ICA 63-10/2008 – Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo 

– EPTA; 

� Manual do Radio VHF-AM Transmitter MM4BB (50 Watts) Doublé Sideband – No Voice 

sobre os equipamentos a serem instalados; 

� Prescrição do Fabricante do equipamento MM4BB sobre os materiais aplicados; 

� Anexo 10 OACI – Organização Internacional da Aviação Civil; 

� MANINV-BRASIL – Manual Brasileiro de Inspeção em Voo 

� Outros. 

 

4 OBRAS E SERVIÇOS PREVISTOS 

Relacionar os serviços e obras (civil e elétrica) a serem realizadas para instalação do auxílio 

à navegação sem a necessidade de detalhamento. 

Exemplo: 

a) Construção de bases para o abrigo dos equipamentos; 

b) Lançamento de 200 (duzentos) metros de cabo elétrico 10mm² - 0,6/1KV, lançado através 

de eletrodutos a serem instalados a partir do QDBT, incluindo conexões e terminais, em 
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trecho de dutos com aproximadamente 60 metros de extensão, a ser construído para 

interligação da rede de energia existente entre a Sala COM/MET e a Casa de Força; 

c) Interligações das antena de VHF ao transceptor; 

d) Ajuste, suporte ao voo de inspeção; 

e) Outros. 

5 PRAZO DE CONCLUSÃO 

Estimar a data de conclusão das obras/instalação/substituição, após a autorização para tal, e 

a respectiva disponibilidade para vistoria de inspeção do Órgão da Aeronáutica, permitindo o prévio 

planejamento e agendamento da missão pelo CINDACTA 2.  

(exemplo: “A estimativa de conclusão do presente projeto é de xx dias a partir da emissão do 

Certificado de Aprovação de Projeto”). 

 

6 SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL (SMA) 

  

Descrever a composição do sistema de comunicação móvel a ser instalado na EPTA, citando 

as características dos transmissores/receptores, sistema irradiante, cabos de RF utilizados, emendas 

e conexões existentes, localização dos equipamentos/antena e sala de operação dos equipamentos. 

Ex.: O sistema de comunicação móvel aeronáutico da EPTA da empresa XXX, no aeroporto 

municipal XXX, será composto de dois transceptores VHF fixos marca ICOM modelo IC-A110, 

com potência de transmissão de 8 W, operando na faixa de frequências de 118 a 136,9 MHz. Será 

utilizada antena do tipo Dipolo de 1/2 onda de 1,5 m de comprimento, com diagrama de irradiação 

omnidirecional, localizada no topo da edificação do aeroporto. A antena será conectada aos 

transmissores através de cabos do tipo RG-213, com conectores tipo N, sem emendas. A perda 

nominal para o cabo utilizado na faixa de frequências do VHF aeronáutico é de 0,0762 dB/m. O 

comprimento total do cabo será 50 m. A sala de operação está ilustrada no anexo XXX. 

 Deverá ser entregue projeto completo da instalação do sistema contendo, no mínimo, os 

seguintes documentos: 

• Planta baixa, em escala, das instalações da EPTA destacando, com letras em 

vermelho/negrito, a sala de operação dos equipamentos de comunicação SMA e SFA. 



 

Título 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÕES E DE TRÁFEGO AÉREO DE CAIOBÁ/PR 

 
Página 8 de 28 

 
 

• Planta baixa, em escala, da sala de operação dos equipamentos de comunicação SMA e SFA 

demonstrando a posição do operador e dos equipamentos de operação. 

• Planta baixa, em escala, das instalações da EPTA destacando, com letras em 

vermelho/negrito, a sala de equipamentos de comunicação SMA e SFA. 

• Planta baixa, em escala, das localizações das instalações da EPTA destacando, com letras 

em vermelho/negrito, a sala de operações, a sala de equipamentos e a posição do sistema 

irradiante, incluindo as cotas das distâncias relevantes. 

• Elevação da estrutura de sustentação do sistema irradiante, incluindo as cotas de altura. 

• Cortes horizontal e vertical dos dutos e conduítes por onde passam os cabos de RF, 

incluindo as cotas das distâncias relevantes. 

• Localização das instalações, do campo de antenas, das construções próximas, que deverão 

ser especificadas, quando se tratar de construções metálicas. 

• Elevação do terreno e altura das torres, edificações da EPTA e daquelas  localizadas 

próximas ao campo de antenas. 

• Localização do campo de antenas e das edificações da EPTA em relação às cabeceiras e 

eixo da pista. 

• Elevação das cabeceiras e dos pontos do perfil perpendiculares ao campo de antenas e 

edificações necessários à EPTA. 

 

7 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO FIXA (SFA) 

 

Descrever o sistema de comunicação fixa a ser utilizado destacando o enlace de voz a ser 

utilizado para o estabelecimento de comunicação oral com outro órgão do Serviço de Tráfego Aéreo 

e o enlace de dados a ser utilizado para o estabelecimento de comunicação de dados com a Rede de 

Telecomunicações Fixas Aeronáuticas (AFTN). 

Ex.: A comunicação de voz da EPTA da empresa XXX no aeroporto municipal XXX com o 

órgão XXX será feita através de linha telefônica comercial contratada com a operadora XXX, com 

aparelhos telefônicos disponibilizados na sala de operação. O enlace de dados será feito através de 

canal de dados dedicado, de velocidade 4800 bps, conectado ao órgão XXX, contratado com a 

operadora XXX.  

 Descrever o funcionamento e configuração da console de operação. 
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 Deverá ser entregue projeto completo da instalação do sistema contendo, no mínimo, os 

seguintes documentos: 

• Projeto de instalação elétrica do Console de Operação. 

• Projeto de interconexão da Console de Operação aos equipamentos de comunicação SMA e 

SFA. 

 

8 DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE 

8.1 COMPOSIÇÃO DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DE SUPERFÍCIE 

Os instrumentos e sensores propostos para a Estação Meteorológica devem preencher todos 

os requisitos técnico-operacionais previstos nas normas. Tendo em vista a diversidade de 

equipamentos existentes no mercado, é necessário apresentar suas especificações e características, 

identificando o fabricante, modelo, as características dos sensores, sistemas de alimentação de 

energia, comunicações, características metrológicas entre outros. A requisitante deve descrever os 

componentes do sistema de forma resumida, apresentando suas características gerais. Itens a 

contemplar: alimentação (AC, painel solar, etc), alternativas de energia, composição da estação 

(sensores e quantidades, computador, etc), meio de comunicação (fibra óptica, pares metálicos, 

rádio), programa de visualização, torre, sítio meteorológico, ajardinamento. É interessante a 

apresentação de um diagrama simplificado do sistema. 

 

Exemplo: 

“Trata-se de uma estação MetSys*, constituída de: 

Anemômetro Wind*; 

barômetro MedBar*; 

psicrômetro WetSys*; 

programa de visualização de dados VisualMet*; 

outros. 

Os sensores são conectados a um datalogger MML*  via pares metálicos, em RS 485. A partir 

daí, as informações consolidadas de vento, temperatura, pressão e umidade relativa são enviados em 
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RS 232 ao computador central do sistema por meio de fibra óptica monomodo. O sinal óptico 

provém de um conversor elétrico-óptico Optics*. Na sala da estação, o sinal óptico é novamente 

convertido em sinal elétrico RS 232 pelo mesmo equipamento Optics*. 

A alimentação principal da estação provém do sistema de geração principal da plataforma, em 

220Vac. Alguns dos componentes possuem bateria de 12V ou nobreak para o caso de interrupção 

do fornecimento principal. Em anexo há um diagrama unifilar da instalação. Na figura 01, um 

diagrama simplificado do sistema.” 
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8.2 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS 

O projetista deve compatibilizar os projetos de instalação da Estação Meteorológica de 

Superfície com os projetos estruturais e de arquitetura, definindo os locais para o transpasse das 

tubulações pelos elementos estruturais, definindo os furos e embutidos. Deve-se indicar nos projetos 

de estrutura os pontos de conduite ou caixas necessárias à passagem dos eletrodutos com os 

respectivos desenhos. 

8.3 DESCRIÇÃO DETALHADA DA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA 

Este capítulo deve descrever, detalhadamente, todos os componentes da estação meteorológica, 

incluindo a infraestrutura necessária para sua instalação. Para isso, todas as exigências feitas nas 

normas vigentes devem ser atendidas. A descrição pode ser feita por subitens, contemplando todos 

os componentes do sistema. 

8.3.1 SENSORES 

Neste subitem, o solicitante deve apresentar todas as informações relevantes relativas aos 

sensores utilizados, bem como as localizações em planta (cotada e escala) devidamente anexada ao 

projeto. Os dados técnicos podem ser apresentados por meio de tabelas. Atentar para as unidades de 

medida exigidas em norma (MCA 105-2 e MCA 101-1). Outra informação importante são os 

termos metrológicos. Utilizar de forma correta os termos incerteza, exatidão, erro máximo 

admissível, tolerância entre outros. Os MCA 105-2 e MCA 101-1 indicam os valores de tolerância e 

resolução exigidos para atendimento técnico e operacional. Podem compor o projeto cópias de 

manuais, mas como complemento. As informações principais devem ser consolidadas em uma 

tabela, ou descrição por item, em português. 

Exemplo: 

“Os sensores utilizados e suas características técnicas estão apresentados na tabela abaixo: 

Anemômetro (Modelo e Fabricante) 

 
Unidade 

 

Resolução 

 

Erro máximo 
admissível 

Faixa de 
operação 

Alimentação Limitações 

Direção do vento º 2º +/- 1º 0 a 259º 12Vcc -50ºC a 100ºC 

0 a 100% UR 

Velocidade do 
vento 

kt 0,3 kt +/- 0,1 kt 0 – 100 kt 12Vcc -50ºC a 100ºC 

0 a 100% UR 
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Barômetro (Modelo e fabricante) 

Unidade Nº de 
cápsulas 

Resolução 

(hPa) 

Erro máximo 
admissível 

(hPa) 

Faixa de 
operação  

(hPa) 

Alimentação Limitações 

hPa 3 0,1 +/- 0,2 500 - 1100  5 – 12 Vcc -20ºC a 80ºC 

0 a 100% UR 

 

 

Termômetro (Modelo e Fabricante) 

Unidade Resolução 

(ºC) 

Erro máximo 
admissível 

(ºC) 

Faixa de 
operação 

(ºC) 

Alimentação Limitações 

ºC 0,5 1%FE* -20 a 100  - -20ºC a 80ºC 

0 a 100% UR 

 

 

Higrômetro (Modelo e Fabricante) 

Unidade Resolução 

(%) 

Incerteza 
máxima (%) 

Faixa de 
operação 

(%) 

Alimentação Limitações 

% 1 1 10 a 100 - -10ºC a 50ºC 

0 a 100% UR 

 

 

Tetômetro (Modelo e Fabricante) 

Unidade Resolução 

(ft) 

Incerteza 
máxima (ft) 

Faixa de 
operação 

(m) 

Alimentação Limitações 

ft 50 10 50 a 30000 220Vca + 
12Vcc 

-10ºC a 60ºC 

0 a 100% UR 
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Pluviômetro (Modelo e Fabricante) 

Unidade Resolução 

(mm) 

Incerteza 
máxima (mm) 

Faixa de 
operação 

(mm) 

Alimentação Limitações 

mm 0,1 0,05 0,1 a 1000 220Vca + 
12Vcc 

-10ºC a 50ºC 

0 a 100% UR 

* Fundo de escala”. 

Além dos dados técnicos, o local de instalação dos sensores deve ser apontado. 

8.3.2 SÍTIO METEOROLÓGICO 

Todos os sítios utilizados para instalação de equipamentos devem ser detalhados neste subitem. 

Mais uma vez, todas as exigências do MCA 101-1 devem ser cumpridas: dimensões dos sítios, 

distâncias do eixo da pista e localização em relação ao ponto de toque, ajardinamento, aterramento, 

SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas), pinturas, infraestrutura civil, elétrica, 

rede de dutos, entre outros. Todo o projeto deve ser apresentado, incluindo plantas e pranchas. 

 

8.3.3 TORRE DO ANEMÔMETRO  

Sobre a torre do anemômetro, devem-se informar todas as exigências feitas no MCA 101-1, 

tais como: distância do eixo da pista, altura da torre, alinhamento da torre ao norte verdadeiro, 

frangibilidade, pintura no padrão, aterramento e material de construção da torre, entre outros.  

8.3.4 STVD (SISTEMA DE TRATAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE DADOS ) 

Caso a estação possua um computador com programa de visualização, devem ser informadas 

suas características principais. Informar quais parâmetros meteorológicos são mostrados na tela. As 

unidades (kt, hPa, %...) exigidas podem ser obtidas das normas já citadas (MCA 101-1 e MCA 105-

2). Informar quais são as médias fornecidas pelo programa (2 min? 10 min? Programável?) e a 

quais medidas se aplicam. Uma cópia (print screen) da tela pode compor o processo. Evitar incluir 

fotos do monitor. 
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8.3.5 COMUNICAÇÃO  

Para que as informações meteorológicas possam ser mostradas em um programa, as leituras 

de campo devem estar disponíveis na estação. Para isso, algum meio de comunicação deve ser 

disponibilizado. Normalmente utilizam-se fibras ópticas, rádios ou pares metálicos, via conversores 

elétricos/ópticos ou modems. Um digrama simplificado, de fácil compreensão, deve compor o 

processo, mostrando todos os pontos de coleta de dados, os enlaces, chaveadores (caso se 

apliquem), modems-conversores, etc. Além disso, o diagrama completo do sistema de cabos 

utilizado deve ser anexado. 

 

9 ANEXOS 

Os desenhos, pranchas e diagramas que não possam ser mostrados no texto, devem ser 

colocados em anexo. Todo o material exigido no texto deve ser enviado, além de plantas que o 

solicitante considerar importantes. Os desenhos devem seguir as normas ABNT vigentes para 

desenho técnico, no que se aplicarem: ABNT NBR 10068/87, ABNT NBR 10582/88, ABNT NBR 

13142/99, ABNT NBR 8196/99, ABNT NBR 8403/84. 

10 SISTEMA ELÉTRICO 

Descrever sucintamente a alimentação elétrica do Aeródromo / Aeroporto e a alimentação 

dos equipamentos da EPTA. Deve possuir, pelo menos, o diagrama unifilar da instalação geral 

(Anexo 6.1), apresentando as fontes principais e secundárias, fontes transitórias e os quadros de 

alimentação que alimentam a EPTA destacados em colorido. Este diagrama deve ser explicado de 

forma breve, apresentando as principais características técnicas dos seus componentes.  

Exemplo:  

Os sistemas elétricos são alimentados em média tensão, (13,8kV) por meio da concessionária 

Barbante Energia, por ramal dedicado proveniente da Subestação B-1, localizada a cerca de 3km do 

Aeródromo. A medição ocorre em média tensão no interior da subestação do aeródromo, de 

identificação “S-1”. Nesta subestação, dois transformadores rebaixadores de 1MVA, 13,8kV/380V 

(identificados como T1 e T2 nos esquemas), a seco,  alimentam os painéis de baixa tensão 

(identificação BT-1), operando individualmente de forma a existir redundância.  Adicionalmente, 

em caso de falha da rede principal, a subestação dispõe de dois grupos geradores de emergência de 
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950kVA, que alimentam todas as cargas. Estes grupos geradores operam em redundância (1+1). 

A subestação S-1 alimenta todas as cargas do aeródromo, e também um sistema UPS modular 

de 100kVA, conectado à rede por meio de um transformador isolador a seco de 150kVA e formado 

por  quatro módulos de 50kVA, operando em redundância (1+1). A UPS mencionada alimenta um 

painel de baixa tensão, de identificação “QDCA” que alimenta os equipamentos de 

telecomunicações do aeródromo, torre, auxílio NDB, entre outros, incluindo o quadro “QDF-12” 

que alimenta a estação meteorológica e o “QDF-09” que alimenta os demais equipamentos da EPTA 

categoria “A”.  

 

10.1 DADOS DE FORNECIMENTO  

Descrever o fornecimento de energia por parte da concessionária local, apresentando as 

principais informações como tipo de alimentador, capacidade do alimentador, carga instalada, carga 

demandada, medição adotada, dispositivos de rebaixamento de tensão, limites de tensão de 

fornecimento, tipos de proteções elétricas adotadas, tipo de esquema de aterramento, entre outros. 

 

Exemplo: 

Concessionária: BARBANTE ENERGIA S/A. 

Tipo de Alimentador: Exclusivo, construção compacta, com isolação; 

Tensão do Alimentador: 13,8kV; 

Capacidade do alimentador: 2500kVA; 

Sistema de Medição: Média Tensão, instrumentação instalada na subestação “S-1”; 

Parâmetros de Fornecimento: 220/380V±5%, 60±1Hz; 

Carga Instalada: 750kVA; 

Carga Demandada: 650kVA; 

Esquema de Aterramento: TN-S; 

Transformadores de Rebaixamento: 2 transformadores a seco, Barbante S/A, modelo TB-1, em 

material anti-chama, 13,8kV/380V, delta-estrela, com neutro aterrado, 1MVA, proteções contra 

sobre-temperatura, sobrecarga, curto-circuito, fuga para a terra. Operam em redundância (1+1); 
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Dispositivo de Correção de Fator de Potência: Banco de Capacitores de 150kVA, automático, 

ajustável 

Painéis de BT: BT-1, tipo TTA, marca Barbante S/A, modelo P-01 disjuntores caixa-aberta 

extraíveis Barbante S/A, modelo DJ-01, com proteções ajustáveis de sobre-corrente temporizada e 

instantânea, falta de fase, sobretensão, subtensão, sub e sobrefrequência;  

Painel QDCA: tipo TTA, marca Barbante S/A, modelo P-02, disjuntores caixa-moldada marca 

Barbante S/A, modelo DJ-2, com proteção de sobre-corrente instantânea e temporizada; 

Unidade de Supervisão de Corrente Alternada (USCA): monitoramento dos parâmetros de tensão e 

frequência e acionamento automático de grupo gerador de emergência. 

 

10.2 GERAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Descrever o sistema de geração de emergência contendo as seguintes informações: tipo de 

gerador, fabricante, modelo, data de instalação, tempo de utilização, potência dos geradores, tensão 

de geração, potência total instalada, potência demandada, regulação de tensão, autonomia de 

geração, tempo de estabilização e observações pertinentes. Deve apresentar as condições em que as 

fontes emergenciais entram em funcionamento. 

Exemplo: 

Geração de Emergência:  02 grupos-geradores Diesel; 

Fabricante: Barbante S/A; 

Modelo: BARB-5; 

Data de Instalação: 06/2010; 

Tempo de Utilização: ~ 450 horas; 

Motor: 6 cilindros, capacidade cúbica de 18,75L, com turbo-compressor, intercooler e injeção direta 

de combustível, refrigerado a água; 

Sistema Utilizado: Trifásico, com neutro aterrado; 

Tensão de Linha/Frequência de Geração: 380V / 60Hz; 

Regulação de Tensão: ± 0,5%; 

Compatibilidade Eletromagnética: Atende às normas BS EN 61000-6-4 / BS EN 61000-6-2 
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Potência: 950 kVA(regime prime power / ISO 8528 ) / 1050 kVA(regime emergency standby power 

/ ISO 8528 ); 

Carga Demandada: ~ 650 kVA; 

Tipo de Controlador: Eletrônico, microprocessado, interligado ao SIGE (Sistema de Gerenciamento 

de Energia) 

Autonomia de Geração: 6 dias, regime de potência nominal (com tanque próprio); 

Tempo de Estabilização de Alimentação: 15 segundos (bloco pré-aquecido); 

Operação: Automática / Manual; 

Cargas Alimentadas: Todos os equipamentos do aeródrimo, incluindo os equipamentos da EPTA 

(NDB marca Barbante S/A, modelo NDB-1; estação meteorológica marca Barbante S/A, modelo 

MET-1; rádios VHF marca Barbante S/A, modelo VHF-1 e demais acessórios associados). 

Observações: O grupo gerador de emergência entra em funcionamento de forma automática, cerca 

de 10s após constatada falha de alimentação do sistema principal. A estabilização de alimentação do 

gerador de emergência ocorre após cerca de 15 segundos. Também pode ser operado manualmente, 

em caso de necessidade. 

 

10.3 FONTES TRANSITÓRIAS 

Descrever as principais características dos equipamentos de alimentação transitórios e 

condicionadores de energia elétrica, como UPS, estabilizadores, retificadores com bancos de 

baterias, entre outro. Deve-se citar a tecnologia utilizada, nome de fabricante, modelo, data de 

instalação, características de qualidade de energia, autonomia, limites de operação, capacidade de 

sobrecarga, forma de armazenamento de energia, presença ou não de mecanismo de desvio (ou by-

pass), cargas alimentadas pelo sistema e observações pertinentes. 

 

Exemplo: 

Equipamentos Utilizados : 1 Conversor estático CA-CC-CA (Dupla Conversão); 

Fabricante: Barbante S/A; 

Modelo: UPS-3; 
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Data de Instalação: 06/2010; 

Tempo de Utilização: 2150 horas; 

Tecnologia: Retificador a diodo, Conversor Estático CC-CC tipo Booster chaveado a IGBT, 

Conversor CC-CA chaveado a IGBT, Chave Estática a Tiristor; 

Armazenamento de Energia: Dois Bancos de Baterias Chumbo-Ácidas Seladas (compostos por 12 

monoblocos de 24V, capacidade individual de 350Ah), fabricante Barbante S/A, modelo BAT-1; 

Entrada: Trifásica, 380V ± 15%, 60 ± 25Hz, Fator de Potência > 0,98 (a potência nominal); 

Saída: Onda Senoidal, Trifásica, 380V ± 1%, 60 ± 0,10 Hz, Distorção Harmônica Total de Tensão 

(THD) <  3%; 

Potência Individual por Módulo: 50 kVA (45kW); 

Total de Módulos: 4; 

Modo de Operação: Equipamento Modular em Modo Paralelo-Redundante; 

Potência Combinada: 100kVA (90kW); 

Carga Demandada: ~ 35kVA (28kW); 

Autonomia Projetada: 30 minutos (para carga nominal); 

Comunicação: Padrão Ethernet, 

Mecanismo de Desvio: Chave Estática (individual por módulo, tempo de interrupção máxima de 

2ms), Sistema de Bypass Externo a Chave Reversora (com interrupção de fornecimento); 

Equipamentos Alimentadas: Todos os equipamentos da EPTA, incluindo rádio VHF (Barbante S/A, 

Modelo VHF-1), Estação de Meteorologia (Barbante S/A, Modelo MET-1) e Sensores/Transdutores 

Agregados, NDB (Barbante S/A, Modelo NDB-1), 

Observações: Os bancos de baterias são localizados em sala climatizada a 23°C. O mecanismo de 

by-pass externo é composto por duas chaves contactoras intertravadas. Este é acionado em caso de 

queda do barramento alimentado pela UPS, e energiza alimentador ligado ao barramento de 380V. 

Seu funcionamento é controlado automaticamente pelo SIGE (Sistema de Gerenciamento de 

Energia) ou de forma manual. Há interrupção de fornecimento quando da atuação deste mecanismo. 

 

10.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 



 

Título 
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO DE 
TELECOMUNICAÇÕES E DE TRÁFEGO AÉREO DE CAIOBÁ/PR 

 
Página 19 de 28 

 
 

Descrever as principais características do sistema de aterramento e do sistema de proteção 

contra descargas atmosféricas. Citar características da malha de aterramento, malhas utilizadas em 

sistemas de comunicação, para raios, mecanismos de dissipação de descargas e outros dispositivos 

de aterramento. 

Exemplo: 

O esquema de aterramento utilizado na instalação é o TN-S. A malha de aterramento é formada por 

condutores de cobre nú que circundam o prédio da subestação “S-1”, e ainda por um total de 68 

hastes de cobre nú de 2m de comprimento. Será utilizada solda exotérmica em todas as conexões da 

malha de aterramento. A malha apresenta dimensões totais de cerca de 450 m, e possui impedância 

projetada de 5Ω.  

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas da subestação “SR-1” é composto por um 

sistema tipo gaiola de Faraday, enquanto os demais prédios utilizam o sistema. 

  

10.5 ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA EPTA 

Deve conter informações mais detalhadas acerca da alimentação dos equipamentos da EPTA, 

apresentando um diagrama trifilar do primeiro quadro à montante dos equipamentos. Este diagrama 

deve informar os valores de tensão, capacidades de fornecimento, potência demandada, tipos e 

bitolas de cabos e barramentos utilizados, alternativas de energia (bateria, no break individual), 

proteção (valores de disjuntores, fusíveis, dispositivos de proteção contra surto, correntes de curto-

circuito), aterramento e para-raios (caso se aplique). É interessante que seja mostrado o diagrama 

elétrico de alimentação da estação, separado do restante dos sistemas do Aeródromo, de modo a 

facilitar a análise. Devem ser descritas as normas aplicadas na execução do projeto. 

Exemplo: 

Os equipamentos da EPTA são alimentados pelas UPS através do quadro “957-EN-T55” em 

220V. O diagrama trifilar detalhado do quadro “957-EN-T55” pode ser encontrado no anexo 6.3. 

Estação Meteorológica: 

A estação de visualização meteorológica é alimentada por meio de um disjuntor “Q1” de 

10A, consumindo uma potência de 800VA. Os sensores de campo, juntamente com o datalogger e 

os conversores eletro-ópticos são alimentados pelo disjuntor “Q7” de 15A, com proteção diferencial 

residual e consomem uma potência de 200VA. 
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Alternativamente, os sistemas externos possuem bateria de 12V e 12 Ah, que mantém o 

conjunto sensores-datalogger-conversor óptico ativos por aproximadamente 12h em caso de 

interrupção do fornecimento de energia. A bateria possui um controlador de carga PowerCharge* 

com capacidade de 10W, que a mantém em regime de flutuação durante a operação normal. Em 

caso de interrupção de energia, a bateria assume o sistema. A estação meteorológica possui os 

seguintes equipamentos: 

COLOCAR DIAGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO 

Rádio VHF (...) 

(DESCREVER A ALIMENTAÇÃO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DA  EPTA) 

10.6 PROJETOS / PRANCHAS 

Explicar brevemente as pranchas que compõem o Projeto Elétrico, e Memoriais que 

eventualmente forem anexados.  

O projeto deve possuir no mínimo: 

1) Diagrama Unifilar Geral da Instalação; 

2) Planta Baixa da Casa de Força/Subestação: identificando e apresentando a disposição dos 

equipamentos do sistema de energia; 

3) Diagrama Trifilar Detalhado de Todos os Quadros que Alimentam Equipamentos da EPTA, 

apresentando, no mínimo, as seguintes informações: tipos e bitolas de cabos e barramentos, 

capacidade de condução de corrente/potência aparente projetada, parâmetros dos 

dispositivos de proteção (disjuntores, fusíveis, protetores de surto, interruptores diferenciais 

residuais, etc.) aplicados neste quadro 

4) Planta Baixa do Sistema Elétrico das Salas de Equipamentos da EPTA: apresentando, no 

mínimo, as seguintes informações: a localização dos quadros, eletrodutos, bitola, quantidade 

de cabos, identificação e potência dos circuitos elétricos 

5) Plantas do Sistema de Aterramento: identificando as malhas de aterramento, distâncias, 

hastes, soldas, secção transversal dos cabos utilizados e demais componentes do sistema de 

aterramento; 
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6) Plantas do SPDA (Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas): apresentando os 

principais componentes, distâncias, bitolas de cabos, ponto de interligação à malha de 

aterramento. 

7) Memorial de Cálculos (RECOMENDÁVEL PARA CATEGORIAS “A” E “C”, 

OBRIGATÓRIO PARA CATEGORIA “ESPECIAL”): apresentando informações do cálculo 

de condutores, dispositivo de proteção, seletividade de proteção, demandas, 

distribuição/carregamento de circuitos, malha de aterramento, sistema SPDA e demais 

cálculos envolvidos no projeto elétrico da instalação; 

  

EXEMPLO: 

O anexo 9.1 apresenta o diagrama esquemático dos sistemas elétricos Aeródromo ABC, 

identificando a geração primária/ entrada da concessionária (ou principal), os geradores de 

emergência, as UPS e fontes transitórias e o quadro de alimentação dos equipamentos da EPTA. 

O anexo 9.2 apresenta a planta baixa da casa de força, com a disposição dos principais 

equipamentos de energia. 

O Anexo 9.3 traz o diagrama trifilar detalhado do quadro elétrico “957-EN-T55” que alimenta os 

equipamentos da EPTA. Neste estão descritos os tipos e bitolas de cabos e barramentos, capacidade 

de condução de corrente projetada, parâmetros dos dispositivos de proteção (disjuntores, fusíveis, 

protetores de surto, interruptores diferenciais residuais, etc.) aplicados neste quadro. 

O anexo 9.4 traz a planta baixa de instalação elétrica da sala de equipamentos da EPTA; 

O Anexo 9.5 apresenta o memorial de cálculo do projeto (RECOMENDÁVEL PARA 

ESCLARECIMENTO DE EVENTUAIS DÚVIDAS); 

O Anexo 9.6 traz um diagrama generalizado das instalações de aterramento do Aeródromo ABC; 

O Anexo 9.7 traz a Planta de Cobertura da Subestação S-1, apresentando o sistema SPDA; 
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10.7 NORMAS APLICADAS 

 Citar as normas e respectivas versões aplicadas na execução do projeto. 

Exemplo: 

 

• IEEE SA 45-2002 – IEEE Recommended Practice for Electrical Installations in Shipboard; 

• ABNT - NBR5410:2004; 

• (...) 
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Planta de Situação da Subestação “S-1” 
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Diagrama Elétrico de Aterramento – Subestação S-1 

 



Planta de Cobertura da Subestação S-1 – Sistema SPDA 

 


