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Figura 1 

170 m 

300 m 

NDB 

Norte 

DUTO 

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 NDB/VOR/DME, 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 navegação aérea do NDB/VOR/DME no Aeroporto XXX no Estado 

YYY)”; 

1.2 RAZÕES DE SUA ELABORAÇÃO 

 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 DO EQUIPAMENTO 

 Informar a localização dos componentes do Auxílio à Navegação (exemplo: O NDB/VOR/DME ficará localizado na lateral esquerda da 

pista 15, distante aproximadamente 300 metros da CABECEIRA 15 e afastada 170 metros do eixo da pista. O ponto do Teodolito (THD) deverá 

ficar a uma distância mínima de 60 metros do ponto do VOR na direção da Radial 90. A Estação NDB/VOR/DME será interligada a Casa de 

Força e a Torre de Controle através de uma linha de dutos existente junto à pista, conforme a figura 1 apresenta); 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4.3.2, letra d, sobre o processo de implantação de EPTA 

Categoria “C”, 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 . 



 

Título 

 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE NDB EM EPTA CATEGORIA “C”-AEROPORTO FELICIANO 

SANTOS/PR 

Página 5 de 21 

 

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 – Cotagem em desenho técnico; 

 NBR 5410 –Instalações Elétricas em Baixa Tensão; 

 ICA 63-10 – Estações Prestadoras de Serviços de Telecomunicações e Tráfego Aéreo – EPTA; 

 Manual do Radiobeacon Transmitter MM4CC (100 Watts) Doublé Sideband – No Voice sobre os equipamentos a serem instalados; 

 Prescrição dos Fabricante do equipamento MM4CC sobre os materiais aplicados; 

 Levantamento Topográfico do NDB/VOR/DME no Aeroporto XXX, em São Paulo, realizado pelo Instituto de Cartografia da Aeronáutica em 

01 de janeiro de 2011. 

 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 antenas do NDB e MONITOR; 

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. DO AUXÍLIO À RÁDIONAVEGAÇÃO 

6.1 COMPOSIÇÃO DA ESTAÇÃO NDB DE SOLO 

 

 Tendo em vista a diversidade de equipamentos existentes no mercado, é necessário apresentar a especificação e características do equipamento, 

identificando, o fabricante, modelo, potência, faixa de operação e as características do sistema de alimentação de energia, sinal e tolerâncias da Estação 

NDB de solo e outros.  

Exemplo: 

 

FABRICANTE, MODELO; 

 

CARACTERÍSTICA DE FUNCIONAMENTO DO TRANSMISSOR; 
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CARACTERÍSTICA DE FUNCIONAMENTO DO ACOPLADOR DE ANTENA; 

 

CARACTERÍSTICA DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO; 

 

FAIXA DE OPERAÇÃO E TOLERÂNCIA DA FREQÜÊNCIA - 

 

LIMITAÇÕES DA POTÊNCIA IRRADIADA - 

 

IDENTIFICAÇÃO - 

 

CARACTERÍSTICAS DE EMISSÃO – Todos os NDB deverão irradiar continuamente uma portadora e ser identificado por um tom chaveado que 

modula esta portadora em amplitude (NON/A2A). 

O tom de identificação de áudio de cada NDB deverá ter profundidade de modulação próximo de 95 %. 

O nível do sinal de identificação deve ser satisfatório em todo o limite de cobertura nominal do equipamento. 

 

MONITORAÇÃO  

 

DIAGRAMA EM BLOCO 

OUTROS 

 

6.2 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E DEMAIS SERVIÇOS 

 

 O projetista deve compatibilizar os projetos de instalação do NDB/VOR/DME 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.  

 Esta seção poderá ser subdividida nos subtópicos, contendo especificações gerais sobre as : 

 

 Construção de Calçadas (exemplo: Deverá ser construída uma calçada ao redor da antena em concreto (fck=20MPa), com 0,80 metros de 

largura, a partir do limite da base onde está montado o equipamento...); 

 Construção das caixas de passagem: localização, abertura de cavas, detalhes de construção (exemplo: serão construídas 2 caixas de passagem 

com blocos e cimento, com dimensões internas de 1,24x1,24x1,30 metros, aplicáveis nos trajetos de linha de dutos, tipo tráfego leve ou pesado, 

para cabos de energia e sinal de grandes extensões e, também, em entradas de edifício. Para isso, serão abertas cavas com o seu perímetro 

acrescido de 50 centímetros para cada lado, em relação ao perímetro das caixas de passagem, de modo a facilitar a execução dos serviços...) 

 Construção de linhas de duto: generalidades, abertura de valas, drenagem, preparo do leito, afastamento, assentamento dos dutos, execução das 

junções, proteção da linha de duto (exemplo: serão construídos aproximadamente 70 metros de linha de dutos de dois furos de 100 milímetros, 

tráfego leve, flexíveis, interligando as caixas de passagem CP-01 e CP-02, conforme indicado na planta de locação do NDB/VOR/DME e de 

acordo com as especificações a seguir ...) ; 

 Construção do abrigo do equipamento; 

 Desenhos 

 

6.3 INSTALAÇÃO DA TORRE IRRADIANTE PARA O NDB/VOR/DME 

  

 Este capítulo deve fornecer todas as instruções e especificações necessárias sobre a escolha do tipo de sistema irradiante e a instalação dos 

Sistemas Irradiantes utilizados pelo Transmissor NDB/VOR/DME. 

 Deverá conter os seguintes subtópicos com seus detalhamentos: 
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6.3.1 ESCOLHA DO TIPO DE SISTEMA IRRADIANTE, ESCOLHA DO LOCAL E PREPARAÇÃO DO TERRENO: observar se atende os 

requisitos de obstáculos previstos na Portaria 1.141/GM5 de 08 de dezembro de 1987 que dispõe sobre zonas de proteção, se a área haverá 

limpeza, desmatamento ou serviço de terraplanagem; 

6.3.2 PLANO DE TERRA, FUNDAÇÕES, DUTOS, CAIXA DE PASSAGEM; 

6.3.3 INSTALAÇÃO DA REDE DE TERRA; 

6.3.4 MONTAGEM E EREÇÃO DA TORRE IRRADIANTE; 

6.3.5 MONTAGEM DA CARGA DE TOPO; 

6.4.6 PINTURA DA TORRE IRRADIANTE; 

6.4.7 ENERGIA DO BALIZAMENTO; 

6.4.8 DISTRIBUIÇÃO DOS ESTAIS DA TORRE IRRADIANTE E DA CARGA DE TOPO; 

6.4.9 FAIXA DE FREQÜÊNCIA; 

6.4.10 POTÊNCIA RECOMENDADA; 

6.4.11 ALTURA DA TORRE IRRADIANTE E NÚMERO DE MÓDULOS; 

6.4.12 MATERIAL DA ESTRUTURA DA TORRE IRRADIANTE; 

6.4.13 COMPRIMENTO E NÚMERO DE RADIAIS DO PLANO TERRA; 

6.4.14 INTERLIGAÇÃO DA REDE DE TERRA; 

6.4.15 MURO DE PROTEÇÃO DA TORRE IRRADIANTE; 

6.4.16 PISO INTERNO DO MURO DE PROTEÇÃO E BASE DO ACOPLADOR DE ANTENA; 

6.4.17 DESENHOS DOS DUTOS, CAIXAS DE PASSAGEM, DISTRIBUIÇÃO DOS ESTAIS, MURO DE PROTEÇÃO, CONTRAPISO, TORRE 

IRRADIANTE, BASE DA TORRE IRRADIANTE, MALHA DE ATERRAMENTO BÁSICA PARA TORRE IRRADIANTE E OUTROS, 

EM CONFORMIDADE COM NBR PARA DESENHO TÉCNICO. 

6.4 INSTALAÇÃO DO NDB/VOR/DME 

 

  O projeto de instalação eletrônico deverá ser desenvolvido para atender as necessidades básicas das edificações e do equipamento, obedecendo 

aos critérios de funcionalidade operacional, facilidade de manutenção, utilização preferencial de materiais de fácil aquisição e de boa qualidade, 

padronização de materiais, harmonia de conjunto, economia e, sobretudo segurança devendo atender às exigências mínimas da ABNT e Normas do 

DECEA. 

O Projeto deverá contemplar, pelo menos, os seguintes subtópicos: 

 

6.4.1 Descrição do equipamento e utilizando diagrama em bloco; 

6.4.2 Descrição física do NDB/VOR/DME (dimensões de cada módulo, principais conexões externas, tipos de conectores e principais interligações 

interna); 

6.4.3 Faixa de operação; 

6.4.4 Sumário da instalação dos bastidores do equipamento; 

6.4.5 Sumário da Instalação e interligação das unidades eletrônicas nos bastidores; 

6.4.6 Interligação do NDB/VOR/DME com o Sistema Irradiante, descrevendo o tipo de cabo de RF, comprimento e interligações; 

6.4.7 Interconexão do NDB/VOR/DME ao Monitor; 

6.4.8 Configuração e ajustes deverão estar descritos de modo sucinto e deverão ser realizados pelo solicitante; 

6.4.9 Testes de solo do equipamento deverá ser apresentado no projeto, sob a forma de um caderno de recebimento, na responsabilidade do 

responsável técnico do órgão solicitante e deverá garantir o desempenho do equipamento, segundo o fabricante. Deverá constar a identificação 
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do ponto da tomada da medida, a função da medida no ponto, o resultado e a tolerância. Será verificado quando da inspeção técnico-operacional 

do CINDACTA 2; 

 

Exemplo: 

PONTO DE MEDIDA FUNÇÃO 

OBSERVADA 

RESULTADO DO 

TESTE 

TOLERÂNCIAS 

TB3-1(+) e terra Potência Refletida   _____ Watts Próximo de zero watt 

Conectar Osciloscópio 

no conector J1 

Leitura de modulação _______ % Entre 91 e 99 % 

 

6.4.10 Suporte técnico para inspeção em vôo, informando quais instrumentos e pessoal técnico habilitado estarão disponíveis, a calibração destes 

instrumentos em laboratórios credenciados pela Rede Brasileira de Calibração (os instrumentos deverão estar dentro da validade de calibração), 

bem como outros apoios que sejam necessários para a realização da inspeção em vôo. 

 

7 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 3 km 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 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”.  

 

 

7.1 – 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”; 
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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); 

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. 

 

7.2 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 

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 aeródromo, 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 depois de 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. 

 



 

Título 

 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE NDB EM EPTA CATEGORIA “C”-AEROPORTO FELICIANO 

SANTOS/PR 

Página 10 de 21 

 

7.3 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; 

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 By-pass 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. 

 

7.4 SISTEMA DE ATERRAMENTO 

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 nu que circundam o prédio 

da subestação “S-1”, e ainda por um total de 68 hastes de cobre nu 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.  
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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. 

  

7.5  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. 

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 Power Charge* 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) 

 

7.6 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; 

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. 
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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 8.1 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 8.2 apresenta a planta baixa da casa de força, com a disposição dos principais equipamentos de energia. 

O Anexo 8.3 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 8.4 traz a planta baixa de instalação elétrica da sala de equipamentos da EPTA; 

O Anexo 8.5 apresenta o memorial de cálculo do projeto (RECOMENDÁVEL PARA ESCLARECIMENTO DE EVENTUAIS DÚVIDAS); 

O Anexo 8.6 traz um diagrama generalizado das instalações de aterramento do Aeródromo ABC; 

O Anexo 8.7 traz a Planta de Cobertura da Subestação S-1, apresentando o sistema SPDA; 

 

 

7.7 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; 

• (...) 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS: PLANTAS, DESENHOS E RELATÓRIO DE “SITE SURVEY” COM LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO ICA 

(INSTITUTO DE CARTOGRAFIA AERONÁUTICA) 

 

 Observar as Normas da ABNT para desenho técnico. Deverão estar numerados, assinados e impressos. Seguem em anexo ao projeto. 

 Deverão ser apresentados os desenhos de: 

 

 Layouts e Plantas de situação do equipamento e local de instalação; 

 Estrutura de concreto e fundações (Formas e armações das bases de concreto da antena e estais, locação e cargas nas bases da antena, base de 

concreto para Teodolito, Caixa de passagem, cortes transversais de linhas de dutos, outros); 

 Estrutura metálica (Estrutura metálica da antena, centelhador e estais); 

 Arquitetura (antena, abrigo do equipamento, NDB/VOR/DME); 

 Detalhes de Instalação (Detalhe de instalação da antena); 

 Eletricidade (diagrama unifilar elétrico e aterramento elétrico). 
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ANEXO 8.1 – Diagrama Elétrico Geral 
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ANEXO 8.2 – Planta de Situação da Subestação “S-1” 
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ANEXO 8.3 – Diagrama Elétrico Trifilar do Quadro “957-EN-T55” 
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ANEXO 8.4 – Planta Baixa da Sala de Equipamentos 
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ANEXO 8.5 – Diagrama Elétrico de Aterramento – Subestação S-1 
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ANEXO 8.6 – Planta de Cobertura da Subestação S-1 – Sistema SPDA 
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ANEXO 8.7 – Plano de Terra da antena de NDB. 
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ANEXO 8.8 - Distribuição dos Blocos de Ancoragem dos Estais que deverá ser elaborado em conformidade com a ABNT para Desenho Técnico. 
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ANEXO 8.9 – RELATÓRIO DE “SITE SURVEY” 

 Inserir relatório. 


