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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 do equipamento para transmissão e recepção do Serviço Móvel 

Aeronáutico (SMA), em VHF-AM e/ou HF-SSB, 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 de 

meteorologia na Plataforma XXX”; 

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 de controle da plataforma e a Torre do Anemômetro a 300 metros do 

heliponto. A antena do sistema será do tipo log-periódica e ficará no Setor de Obstáculos com 

limitação de altura e possuirá 10 metros de comprimento, presa por material frangível. O referido 

equipamento de VHF-AM será interligado através de uma linha de dutos de 500 metros, que parte 

da sala de controle, no convés, até a Casa de Força, junto a Sala de Máquinas, conforme a figura 1); 

 

 

Figura 1 

 

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 
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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 ?????, letra d, sobre o processo de implantação de 

EPTA Categoria “B”, 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. 

 

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; 

CP – Caixa de Passagem; 

KF – Casa de Força; 

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

projetos; 

Outros . 
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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 

trecho de dutos com aproximadamente 60 metros de extensão, a ser construído para 

interligação da rede de energia existente entre o NDB e a Casa de Força; 

c) Interligações das antena de VHF ao transceptor; 

d) Ajuste, suporte ao voo de inspeção; 

e) Outros. 
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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. 

Exemplo: O sistema de comunicação móvel aeronáutico da EPTA da empresa XXX Linhas 

Aéreas, 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 da instalação do sistema contendo, no mínimo, os seguintes 

documentos: 

 Croqui em escala da sala de operação destacando a localização dos equipamentos e a 

posição do operador. 

 Planta indicando a localização da sala de operação no aeroporto. 

 Planta indicando a localização do sistema irradiante com as distâncias às cabeceiras e eixo 

da pista. 
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 Elevação indicando a altura do sistema irradiante. 

 Cortes verticais e horizontais indicando o caminho dos dutos e conduítes por onde passam 

os cabos de RF com as principais distâncias. 

7 ANEXOS 

Anexados, devem vir os desenhos, pranchas e diagramas que não possam ser mostrados no 

texto. Um deles é o diagrama unifilar do circuito de alimentação do sistema meteorológico. Na 

figura da próxima página, um exemplo de desenho adequado, que mostra, objetivamente, as 

distâncias dos sensores de vento ao helideck de uma plataforma/navio. 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. 

8 SISTEMA ELÉTRICO 

Descrever sucintamente a alimentação elétrica dos equipamentos da EPTA. Deve possuir 

pelo menos um diagrama geral de alimentação dos equipamentos da EPTA. Deve apresentar as 

fontes de energia transitórias e de emergência que eventualmente forem projetadas. Este diagrama 

deve ser explicado de forma breve, apresentando as principais características técnicas dos seus 

componentes.  

 

Exemplo: 

Os rádios de comunicação são alimentados em 220V, 60Hz,  por meio do disjuntor 

monofásico Q-8 do quadro QDF-55. Este quadro, por sua vez, é ligado ao Centro de Medição de 

Baixa Tensão do Aeródromo ABC, sendo alimentado por energia proveniente da concessionária 

local Barbante Energia S/A. Um equipamento nobreak de potência de 1500VA alimenta estes 

equipamentos em caso de falha de energia primária. Não há grupo gerador de emergência. O 

diagrama de alimentação está representado na Figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Diagrama de Alimentação dos Equipamentos da EPTA 

 

8.1 DADOS GERAIS DA INSTALAÇÃO  

Descrever o fornecimento de forma sucinta a alimentação primária energia, apresentando as 
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principais informações como tensão e frequência de alimentação, esquema de aterramento, cargas 

instalada e demandada. Descrever as principais características técnicas dos demais componentes do 

sistema de energia como geradores de emergência ( tipo de gerador,  potência dos geradores, tensão 

de geração, potência total instalada, potência demandada, tempo de estabilização), fontes 

transitórias (fabricante, modelo, tensão, potência total, potência instalada, potência demandada), 

quadros de energia, entre outros. 

 

Exemplo: 

 

A) FORNECIMENTO 

Concessionária: BARBANTE ENERGIA S/A. 

Tipo de Alimentador: F+F+N+T (Duas fases, neutro e condutor de proteção) 

Tensão do Alimentador: 220V/380V ; 

Capacidade do alimentador: 15kVA; 

Sistema de Medição: Baixa Tensão, em Centro de Medição; 

Parâmetros de Fornecimento: 220/380V±15%, 60±1Hz; 

Carga Instalada: 8kVA; 

Carga Demandada: 4kVA; 

Esquema de Aterramento: TN-S; 

Quadro de Energia QDF-55: Tipo TTA, marca Barbante S/A, modelo BQ-7; 

 

B) GERADOR DE EMERGÊNCIA 

Não possui 

 

C) FONTES TRANSITÓRIAS 

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

Fabricante: Barbante S/A; 

Modelo: UPS-5; 

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

Saída: Onda Senoidal, Monofásica, 380V ± 3%, 60 ± 0,5 Hz,  

Potência Total: 1500VA; 

Carga Demandada: ~ 800VA; 

Autonomia Projetada: 10 minutos (para carga nominal); 

Equipamentos Alimentadas: Rádios de comunicação I e II, marca Barbante S/A, modelo RD-123; 

 

8.2 PROJETOS / PRANCHAS 
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Explicar brevemente as pranchas que compõem o Projeto Elétrico, e  Memoriais que eventualmente 

forem anexados.  O projeto deve possuir pelo menos:  

1) Planta Baixa das Instalações Elétricas dos Equipamentos da EPTA; 

2) Diagrama Trifilar Detalhado do Primeiro Quadro à Montante dos Equipamentos da EPTA 

apresentando informações de: 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 

Exemplo: 

O anexo 7.1 traz a planta baixa de instalação elétrica da sala de equipamentos da EPTA; 

O Anexo 7.2 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 7.3 apresenta o memorial de cálculo do projeto (RECOMENDÁVEL PARA 

ESCLARECIMENTO DE EVENTUAIS DÚVIDAS) 

 

 

8.3 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; 

• CITAR NORMAS APLICADAS AO PROJETO 
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ANEXO 7.1 – Diagrama Elétrico Trifilar do Quadro “957-EN-T55” 
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ANEXO 7.2 – Planta Baixa Instalações Elétricas EPTA 
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