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1. OBJETIVO

O presente termo de referência tem por objetivo definir os requisitos básicos 

que deverão ser atendidos pelo projeto ,  fabricação e comissionamento, para a 

implantação  do  Sistema  de  Sinalização  e  Controle  de  trens  e  do  Sistema 

Integrado de  Controle de Tráfego e Energia (SICTE), da Linha tronco sul do 

METROFOR , para  o trecho compreendido entre as estações Carlito Benevides a 

Chico da Silva, com aproximadamente 24 Km de extensão , em linha dupla e para  

o Pátio de Manutenção Vila da Flores. 

As  propostas  técnicas  e  financeiras  para  este  fornecimento  deverão  ser 

elaboradas  nas  condições  explicitadas  neste  termo  de  referência,  mantendo 

atendimento  aos  requisitos  técnicos,  de  desempenho  e  de  segurança  também 

previstos nas especificações técnicas deste termo. 

Como forma de dar maiores subsídios aos proponentes para elaboração de 

suas propostas , o METROFOR disponibilizará arquivos em mídia eletrônica (CD) , 

contendo todas as informações julgadas necessárias e relacionadas à implantação 

do  sistema pretendido .

O fornecimento envolverá todos os projetos, materiais, equipamentos, serviços 

de  montagem,  serviços  de  instalação,  testes,  garantias,  necessários  ao  perfeito 

funcionamento dos sistemas em conformidade com este documento.

3



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

2. GLOSSÁRIO

2.1 Siglas e Abreviaturas

AMV - Aparelho de Mudança de Via

ATC - “Automatic Train Control”.

ATP - “Automatic Train Protection”.

ATO – “Automatic Train Operacion” 

CCO - Centro de Controle Operacional

COE – Console de energia de tração e auxiliar

COT – Console de operação de tráfego

DG - Distribuidor Geral.

DGO – Distribuidor Geral Óptico

FMECA - "Failure Modes and Effects Criticality Analysis".

ID - Código de Identificação das Composições.

IHM - Interface Homem Máquina.

MTBF - "Mean Time Between Failures".

MTTF - "Mean Time to First Failure".

MTTUF - "Mean Time to First Unsafe Failures".

MTTR - "Mean Time to Repair 

OSI - "Open Systems Interconnection".

PCL - Posto de Controle Local.

PDF - Painel de Distribuição de Força.

POT- Posto de operação de Tráfego

PVS - Plano de Vias Sinalizadas.

SAM - Sistema de Apoio à Manutenção .

SICTE - Sistema de Controle Centralizado.

SCC – sistema de Controle centralizado

SCL - Sistema de Controle Local.

SCT – sub-sistema de controle de tráfego 

SSC - Sistema de Sinalização e Controle de Trens .

4



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

SICTE - Sistema Integrado de Controle de Tráfego e Energia  

SSO - Sala de Supervisão Operacional. 

STO - Sistema de Transmissão Optica.

TCP/IP - "Transmission Control Protocol" / "Internet Protocol".

TR – Termo de Referência 

TM - Terminal de Manobras.

2.2. Definições

Alinhamento de Rota – É um processo lógico no qual são verificadas todas as

condições necessárias à abertura de um bloqueio de determinada rota, de maneira

a permitir que a passagem de um trem ou veículo de manutenção possa ser

realizada de forma segura.

 Aparelho de Mudança de Via – Conjunto de mecanismos que permite a

modificação da direção de movimento de trens e veículos de manutenção, de uma

via para outra. 

Aprovação -  Declaração expressa, emitida pela CONTRATANTE ou seus prepostos, 

sob forma de carimbo ou escrita, significando que o documento aposto a esta declaração 

é  considerado  satisfatório  não  eximindo  a  CONTRATADA/FORNECEDOR  de  suas 

responsabilidades contratuais.

Aspecto de Sinal – Denominação dada à cor apresentada por um sinal de via que

transmite, ao condutor do trem ou do veículo de manutenção, uma informação

relacionada a autorização de movimento.

"As Built" – Levantamento e verificação de conformidade dos itens implantados com o 

projeto executado.

Automatic train control – ATC - Sistema que possibilita a operação  e a supervisão da 

velocidade do trem, garantindo a segurança da circulação em relação às velocidades 

permitidas pelo Sistema de Sinalização de Campo.

Automatic  train  protection  –  ATP -  Módulo  do  Sistema  ATC  constituído  de 

equipamentos de bordo e equipamentos de via que supervisiona a velocidade do trem, 

garantindo  a  segurança  da  circulação  em  relação  às  velocidades  permitidas  pelo 

Sistema de Sinalização de Campo.

ATC de Bordo - Equipamento a bordo do trem responsável pelo controle
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da movimentação segura e automática do trem . 

Bloco - Trecho de via férrea sinalizada composto por um ou mais Circuitos de Via que, 

em operação normal,  quando ocupado por uma primeira composição ferroviária,  não 

pode  ser  ocupado  simultaneamente  por  uma  segunda  composição  ferroviária  que 

trafega no mesmo sentido ou em sentido oposto.

Bloco fixo - Divisão da via em seções permanentes denominadas Circuitos de Via.

Bloqueio  automático  -  Conjunto  de  equipamentos  integrantes  do  Sistema  de 

Sinalização, interligados através de circuitos de segurança que se iniciam e terminam em 

Intertravamentos  adjacentes,  e  atuam  de  tal  forma  que  as  operações  desses 

equipamentos  impedem  a  autorização  de  movimentos  conflitantes  entre  os 

Intertravamentos  adjacentes  e  permitindo  movimentos  sucessivos  e  automáticos  de 

composições ferroviárias, fisicamente separadas por blocos, somente quando cumpridas 

as condições de segurança pertinentes.

Bastidor – Estrutura metálica que comporta módulos e cartões de circuito

impresso.

Bloqueio – Componente Lógico designado para delimitar a região de AMV´s.

Cabine de seccionamento e paralelismo – CSP- Conjunto de equipamentos abrigados 

em edificação cuja função é proporcionar isolamento de setores elétricos entre duas 

Subestações Retificadoras, bem como fazer o paralelismo da rede aérea das duas vias.

Cancelamento de Rota – Procedimento que provoca a remoção de uma rota

anteriormente alinhada.

CAF –  Certificado  de  aceitação  em  fábrica  ,  emitido  pela  CONTRATANTE  após  a 

realização de forma satisfatória dos testes em fábrica de equipamentos , liberando os 

mesmos para transporte .

CAP  –  Certificado  de  Aceitação  provisória  ,  emitido  pela  CONTRATANTE  após  a 

realização de forma satisfatória do comissionamento de equipamento, sistema ,  sub-

sistema ou trecho . 

CAD – Certificado de aceitação definitivo , emitido pela CONTRATANTE após o término 

do prazo de garantia do sistema .

Centro de Controle Operacional – Local designado para realizar a supervisão e

controle centralizado da Linha Sul do METROFOR.

Chave Eletricamente Travada – Situação na qual é retirada a alimentação elétrica
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da máquina de chave, impossibilitando o seu movimento.

Chave Mecanicamente Travada – Situação na qual a máquina de chave, ao

completar o seu movimento, fica impossibilitada de se movimentar por atuação de

seu dispositivo de travamento mecânico.

Circuito de via – CDV - Um circuito elétrico do qual os trilhos da via permanente fazem 

parte, que permite a detecção da presença de material rodante.

Circuito de via convencional - Circuito que utiliza os trilhos para detecção de um trem 

ou veículo de manutenção na via.

Código de velocidade - Sinal elétrico ao qual se associa um limite de velocidade a ser 

observado para a movimentação segura dos trens e representado pelas informações 

adequadas apresentadas pelo  Sinal  de  Cabine para  definir  as  velocidades máximas 

permitidas para cada circuito de via.

Condição de insegurança - Condição que poderá de alguma forma, por em risco a vida 

humana ou bens materiais e que deverá ser impedida pela ação dos equipamentos vitais 

e circuitos de segurança integrantes do Sistema de Sinalização e ATC.

Condição  de  segurança  -  Condição  que  deverá  ser  imposta  em  determinadas 

circunstâncias operacionais, por meio dos equipamentos vitais e circuitos de segurança 

integrantes do Sistema de Sinalização e ATC.

Console de operação de tráfego – COT - Local destinado a operação do sistema CTC 

onde  encontram-se  os  equipamentos  destinados  a  realizar  a  interface  Homem  x 

Máquina (Ex. terminais de vídeo, impressoras, teclados, etc.). 

Console  de  operação  de  energia,  tração  e  serviços  auxiliares  –  COE  -  Local 

destinado a operação do sistema Energia e Serviços Auxiliares, onde encontram-se os 

equipamentos destinados a realizar  a  interface Homem x Máquina (Ex.  terminais  de 

vídeo, impressoras, teclados, etc.

Composição – Trem ou veículo de manutenção.

Conectividade – Propriedade que permite que um ou mais itens de determinado

sistema/equipamento possam se conectar e trocar informações entre si.

         Confiabilidade – É a probabilidade de um item desempenhar corretamente, num

determinado intervalo de tempo, as funções especificadas.

Contratada  - Empresa vencedora da presente licitação.

CONTRATANTE - METROFOR - Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos
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Contrato - É o documento legal que deverá regulamentar a execução do fornecimento 

pela  CONTRATADA,  estabelecendo  inclusive  as  garantias  e  responsabilidades  que 

deverão ser assumidas pelas partes.

Controladores de Objeto – Equipamentos responsáveis pela supervisão e

comando aos equipamentos de via. Os controladores serão subordinados aos

equipamentos de controle de Intertravamento.

Controle de Tráfego – Conjunto de recursos (Hardware e Software) responsável

pelo Controle e supervisão de todos os elementos envolvidos na movimentação

segura e automática de composições ao longo da via e pátio.

Data-Bus – Rede de Comunicação de Dados do Trem.

Domínio -  Trecho de via  controlador pelo subsistema de Intertravamentos quando o 

Sistema de Sinalização é descentralizado.

Equipamentos de sinalização -  Conjunto de unidades ou dispositivos integrantes do 

Sistema de Sinalização. Seu posicionamento ou estado será comandado ou registrado 

pelo SICTE.

Equipamentos a Margem da Via – Equipamentos instalados na via, que são

adjacentes às Passarelas de Emergência.

Equipamentos ao longo da Via – Equipamentos instalados na própria via e entre

uma via e outra.

"Fail-Safe" (Falha Segura) – Princípio de projeto segundo o qual todos os defeitos

e falhas simples e combinações posteriores e previsíveis de defeitos ou falhas

correlacionados com aquele, deverão atender os requisitos de segurança.

Fiscalização – Elementos da CONTRATANTE, ou por ela indicados, para os serviços de

acompanhamento do desenvolvimento de fabricação, dos testes na fábrica e em

campo e instalação dos equipamentos e acessórios do SSC.

Gabinete – Estrutura metálica interna ao armário, composta por gavetas,

bastidores, guias e dutos de cabos.

Front and communication – FEC -  Interface de comunicação dos servidores do SICTE 

com o Sistema de Transmissão Óptico para acessar dados exteriores;

"Headway" – Intervalo de tempo entre a passagem, por dois trens consecutivos,

num mesmo sentido de movimento e no mesmo ponto de observação.
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Interface de comunicação –IC -  Equipamento do Sistema de Sinalização e Controle 

responsável pela comunicação entre o módulo de Intertravamento e o SICTE. 

Interface homem máquina – IHM - Conjunto de equipamentos necessários à atuação / 

supervisão de um controlador num processo.

         Intertravamento – Conjunto de bloqueios e dispositivos de controle interligados de

maneira a funcionar em seqüência apropriada, permitindo o movimento de trens,

dentro da rota sob controle, somente em condições de segurança.

Local técnico ou sala de equipamentos -  Sala localizada nas estações que abriga 

equipamentos de sinalização , telecomunicações ou energia.

Máquina de Chave – É o dispositivo eletromecânico que movimenta, trava e

detecta a posição das agulhas dos AMV´s.

Meio de transmissão -  É o meio físico, constituído por cabo metálico ou cabo ótico e 

equipamentos multiplex, utilizado para interligar as Unidades Remotas à Unidade Central  

do STD ou entre os intertravamentos do Sistema de Sinalização de Campo.

Mensagem de Alarme – Mensagens decorrentes de situações de anormalidade

diagnosticadas no SSC.

Mensagens de Erro – Mensagens decorrentes de operações incorretas.

Nível de desempenho – Conjunto de parâmetros associados à movimentação de

um trem que permitem a regulação do tempo de percurso entre estações.

Operação Assistida É o período de 120 dias , no qual a CONTRATADA acompanha a 

operação do sistema da CONTRATANTE com corpo técnico qualificado e nesse período, 

realiza  o  restabelecimento  imediato  dos  itens  do  SSC em falha  com assistência  da 

CONTRATADA..

Painel de interface -  Painel constituído de réguas com terminais e eventuais relés de 

interface que efetua a interligação entre o Subsistema de Transmissão de Dados e os 

Sistemas de Sinalização ou de Energia,  para recebimento de comandos e envio  de 

indicações  para  o  CCO. 

Perfil de velocidade - Perfil teórico das velocidades cumpridas pelo trem em função das 

características  dinâmicas  do  material  rodante,  geometria  da  via  permanente  e  da 

seqüência dos códigos de ATC transmitidos nos trilhos e recebidos pelo equipamento 

ATC de Bordo.

9



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

Ponta de agulha -  Extremidade do AMV onde são instalados os tirantes da Máquina 

dechave. 

Proponente  -  Firma  que  apresenta  Proposta  Técnica  e  Proposta  de  Preços  para 

participar da Concorrência. 

Protocolo de comunicação -  Conjunto de procedimentos ou normas que regulam a 

troca  de  mensagens  entre  equipamentos,  por  exemplo,  entre  o  FEC  no  Centro  de 

Controle e as Unidades Remotas.

Perfil de Velocidade Operacional – Perfil de Velocidade que o trem deverá obedecer

para satisfazer as necessidades operacionais, atendendo aos requisitos de

segurança.

        Perfil de Velocidade Segura – Perfil de Velocidade que o trem deverá obedecer

mantendo um distanciamento mínimo seguro de obstáculos à sua frente.

Posto de Controle – Denominação do local onde estão alocados os equipamentos

de IHM, equipamentos de comunicação, dentre outros, utilizados para operação

centralizada (CCO) ou local (estações, via ou pátio) do Sistema.

Posto de Controle Local - PCL - Denominação do local onde estão alocados os

equipamentos de IHM, equipamentos de comunicação, dentre outros, utilizados

para operação local do Sistema.

Redundância – Adição de informações, recursos de "hardware", de "software" ou

de tempo, para atender os requisitos de confiabilidade e disponibilidades do

sistema.

Requisição de Rota – Processo necessário para iniciar-se o alinhamento de uma

determinada rota.

Requisito de Segurança – Atributo do SSC que, se não for cumprido, pode levá-lo

a uma situação potencialmente insegura.

Restrição Civil de Velocidade – Limite de velocidade determinado pelo projeto da

via permanente.

Restrição de Velocidade – Limite temporário à velocidade de circulação dos trens,

aplicado a um trecho da via.

Rota – Trecho da via permanente que contém um ou mais AMVs a ser percorrido

por um trem ou veículo de manutenção.

Rota Alinhada – Todas as condições necessárias para permitir que a passagem de
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um trem ou veículo de manutenção possa ser realizada de forma segura, em uma

região de AMV.

Rota de Chamada – Tipo de rota que o trem não pode percorrer automaticamente,

mas apenas conduzido por seu operador em modo de condução manual e pronto para 

parar diante de obstáculos.

Rota Livre – Rota a ser percorrida por um trem ou veículo de manutenção com o

bloqueio em estado aberto.

Rota Reversa – Rota que utiliza um AMV na posição reversa.

Rota Segura – Rota que pode ser percorrida por um trem ou veículo de

manutenção atendendo aos requisitos de segurança.

Rotas Automáticas – Rotas alinhadas de forma automática pelo sistema com a

aproximação do trem no bloqueio de entrada da rota.

Rotas Conflitantes – Duas ou mais rotas que se opõem, convergem ou se

interceptam, não podendo ser percorridas simultaneamente sem risco de colisão.

Sala Técnica – Salas localizadas nas estações e pátio, onde são instalados os

equipamentos do SSC.

Sentido Normal – Circulação de trens no sentido anti-horário.

Sentido Reverso – Circulação de trens no sentido horário.

Setor elétrico – SE - Trecho de catenária compreendido entre chaves seccionadoras de 

via.

Sinal controlado - Sinal cuja abertura depende de comando acionado por controlador, 

via Posto de Controle Local ou SICTE, de modo automático ou não.

Sistema de  Controle  Centralizado –  SICTE  –  Sistema responsável  pela  execução 

dasfunções de supervisão, controle, regulação e distribuição de trens na linha.

Sistema integrado de controle de tráfego e  energia - SICTE - Sistema para Controle 

do Tráfego de Trens, Energia de tração e supervisão de Energia em média tensão e de 

Serviços Auxiliares do METROFOR.

Sistema de sinalização e controle – SSC - Sistema composto por equipamentos cuja 

operação  conjunta  e  integrada,  em  estrita  obediência  ao  conceito  de  falha  segura, 

garante a movimentação segura de composições ferroviárias.
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Sistema  de  transmissão  ótico  (STO)  -  Sistema  Integrado  de  Telecomunicações 

composto por cabo ótico e equipamentos multiplex cujos canais serão ser usados para 

interligação dos equipamentos do CCO com os de campo.

Sistema  de  supervisão  e  aquisição  de  dados  –  SCADA  -  Sistema  informatizado 

utilizado pelo SICTE para acesso aos dados de campo e posterior tratamento para as 

Interfaces Homem Máquina (IHM).

Tempo de Parada (dwell  time)  – Tempo de permanência do trem na estação, com 

portas abertas, medido do instante de abertura das portas até o instante do fechamento 

efetivo das mesmas.

Terminal de Manobra – Trecho da via, utilizado para manobras de retorno de trens.

Travamento de Rota – Situação na qual as máquinas de chave relacionadas a

determinada rota são mantidas travadas.

Travamento de Rota por Aproximação – Situação na qual são travadas as chaves

em posições associadas a determinada rota, pela aproximação de um trem em

relação a determinado bloqueio.

Travamento de Rota por Presença de Trem ou Veículo de Manutenção – Situação 

na  qual  são  travadas  as  chaves  em posições  associadas  a  determinada  rota,  pela 

presença de um trem ou veículo de manutenção na região da rota.

Travamento de Rota por Tempo – Situação na qual é prolongado o período de

tempo de travamento da rota, após o fechamento de seu bloqueio de entrada, para

que um trem, aproximando-se do bloqueio a mais alta velocidade possível, possa

parar antes do bloqueio, ocupar a rota ou passar através da mesma com

segurança.

Trem Unidade Elétrico – TUE -  Trem tipo de passageiros, constituído por 3 carros, com 

uma cabine em cada extremidade,  com tração elétrica em 3 kVcc,  que trafegará na 

malha ferroviária do  METROFOR

Unidade remota – UR -  Equipamento constituinte do Subsistema de Transmissão de 

dados que realiza a varredura das informações de estado dos equipamentos de campo e 

as transmite para o FEC do servidor SICTE, enviando também os comandos recebidos 

deste para o Sistema de Sinalização ou de Energia.

         Velocidade Comercial – Velocidade média desenvolvida pelo trem, de uma

extremidade da linha à outra.
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Via Principal – Extensão de trilhos percorridos pelo trem, com exceção do Pátio e

estacionamento.

Violação de Bloqueio – Situação na qual um trem se aproxima de uma região

cujos AMVs não estejam posicionados favoravelmente à sua passagem.

Video wall - Tipo Painel Sinóptico utilizado no SICTE para monitorar o tráfego de Trens 

na linha.

         Zona de Transferência – Região de interligação entre a via principal e o Pátio.

3. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

a) As etapas de projeto, fornecimento e implantação do Sistema de Sinalização e 

Controle de Trens e do sistema Integrado de Controle de Tráfego e Energia para 

o  METROFOR   deverão  ser  regidas  pelas  Normas  listadas  neste  item, 

observando-se as seguintes premissas : 

b) Durante o desenvolvimento do projeto a CONTRATADA deverá indicar qual a 

norma que está sendo aplicada a cada item do fornecimento, sempre que 

solicitado pela CONTRATANTE;

c) Além das Normas aqui citadas , podem ser utilizadas outras Normas ABNT ou de 

órgãos internacionais , desde que haja aprovação prévia da CONTRATANTE;

d) Nos  casos  de  conflitos  entre  normas,  deverão  prevalecer  as  normas  mais 

restritivas e as condições estabelecidas nos demais itens do presente Termo de 

Referência.

3.1 Normas

3.1.1 Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

a) MB  787  -  "Execução  de  ensaio  de  resistência  à  névoa  salina  de  superfícies 

pintadas ou com revestimentos similares".

b) NBR 5116 – “Máquinas de Corrente Contínua – Especificações”.

c) NBR 5165 – “Máquinas de Corrente Contínua – Ensaios Gerais”.

d) NBR 5390 – “Generalidades sobre os ensaios climáticos e mecânicos”.

e) NBRIEC60529  Graus  de  proteção  para  invólucros  de  equipamentos  elétricos 

(código IP).
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f) NBR 7094 – “Máquinas Elétricas Girantes – Motores de Indução – Especificação”.

g) NBR 7497 – "Vibrações Mecânicas e Choques".

h) NBR 7635 – "Sinalização Ferroviária".

i) NBR 9320 – “Confiabilidade de Equipamentos – Recomendações Gerais”

j) NBR 9321 – “Cálculo de estimativas por ponto e limites de confiança, resultante 

de ensaios de determinação da confiabilidade de equipamentos”

k) NBR 9325 – “Confiabilidade de Equipamentos – Planos de Ensaio de

l) conformidade para taxa de falhas e tempo médio entre falhas admitindo-se taxa 

de falhas constante”.

m) NBR 11764 – "Aparelhos de Mudança de Via - Máquinas de Chave”.

n) NBR 11882 – “Sinalização Ferroviária – Equipamento – Invólucro Metálico”.

o) NBR ISO/IEC 12207 - "Tecnologia de informação - Processos de ciclo de vida de 

software", 1998.

p) NBR 13728 – "Sinalização Metroferroviária – Confiabilidade".

q) NBR  17799  –  Tecnologia  da  Informação  –  Código  de  prática  para  a  gestão 

segurança da informação.

3.1.2 Normas ANSI / IEEE / EIA / TIA – “American National Standards Institution”

/ “Institute of Electrical and Eletronic Engineering” / “Eletronic Industries

Association” / “Telecommunications Industry Association”

a) IEEE 610.12 – "Standard Glossary of Software Engineering Terminology".

b) IEEE 730 – "Software Quality Assurance Plans".

c) IEEE  std  802.3  –  “IEEE  Standard  for  Information  Technology  – 

Telecommunications  and  information  exchange  between  systems  –  Local  and 

Metropolitan Area Networks – Part 3: Carrier Sense Multiple Access with Collision 

Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer”.

d) IEEE – 802.3x – “Specification for 802.3 Full Duplex Operation and Physical Layer 

Specification for 100Mb/s.

e) IEEE-802.11i – “Wireless Lan Specification”.

f) IEEE-802.11a  –  “Wireless  Lan  MAC  and  PHY  specifications:  Higher  speed 

Physical Layer (PHY) extension in the 5.8GHz band.
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g) IEEE-802.11b/g  –  “Wireless  Lan  MAC  and  PHY  specifications:  Higher  speed 

Physical Layer (PHY) extension in the 2.4GHz band.

h) IEEE-802.1D – “Information Technology – Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems – IEEE Standards for Local and Metropolitan Area 

Networks – Common Specifications – Media Acess Control (MAC) Bridges.”

i) IEEE-802-3.1G -“Information Technology – Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems – IEEE Standards for Local and Metropolitan Area 

Networks  –  Common  Specifications  –  Part  5:  Remote  Media  Access  Control 

(MAC) Bridges.”

j) IEEE 828 – "Software Configuration Management Plans”.

k) IEEE 829 – "Software Test Documentation".

l) IEEE 830 – "Guide to Software Requirement Specification".

m) IEEE 1008 – "Software Unit Testing".

n) IEEE 1012 – " Software Verification and Validation Plans".

o) IEEE 1042 – "Guide to Software Configuration Management".

p) IEEE 1044 – "Classification for Software Anomalies".

q) IEEE 1059 – "Guide for Software Verification and Validation Plans".

r) IEEE 1061 – "Software Quality Metrics Methodology".

s) IEEE 1062 – "Recommended Practice for Software Acquisition".

t) IEEE 1063 – "Software User Documentation".

u) IEEE 1074 – "Developing Software Life Cycle Processes".

v) IEEE 1219 – "Software Maintenance".

w) IEEE 1228 – "Software Safety Plans".

x) IEEE  1298  –  "Standard  Software  Quality  Management  System,  Part  1: 

Requirements".

y) IEEE 1394 – “High Performance Serial Bus”.

z) IEEE 1483 – “IEEE Standard for Verification of Vital Functions in Processor-Based 

Systems Used in Rail Transit Control”.

aa)IEEE-802-3.1G -“Information Technology – Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems – IEEE Standards for Local and Metropolitan Area 

Networks  –  Common  Specifications  –  Part  5:  Remote  Media  Access  Control 

(MAC) Bridges.”
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bb)TIA-232  –  "Interface  Between  Data  Terminal  Equipment  and  Data  Circuit 

Terminating Equipment Employing Serial Binary Data Interchange".

cc) TIA/EIA-422  –  "Electrical  Characteristics  of  Balanced  Voltage  Digital  Interface 

Circuits".

dd)TIA/EIA-423 – "Electrical Characteristics of Unbalanced Voltage Digital Interface

ee)Circuits".

ff) TIA-485  –  "Electrical  Characteristics  of  Generators  and  Receivers  for  Use  in 

Balanced Digital Multipoint Systems".

3.1.3 Norma APTA - American Public Transit Association.

APTA – "Glossary of Reability, Maintainability and Availability Terminology for Rail

Rapid Transit".

3.1.4 Normas Arema (AAR) – American Railway Engineering and Maintenance of

way association.

3.1.5 Normas CENELEC – “European Committee for Electrotechnical

Standardization”

a) PR EN 50121-2 – "Railway Applications - Electromagnetic Compatibility – Part 2: 

Emission of the Whole Railway Systems With the Outside World".

b) EN 50121-3 – "Railway Applications - Electromagnetic Compatibility – Part 3:

c) Rolling Stock".

d) PR EN 50121-4 – "Railway Applications - Electromagnetic Compatibility – Part 4: 

Emission and Immunity of the Signaling and Telecommunications Apparatus".

e) EN 50125-1 – "Railway Applications - Environmental Conditions for Equipment – 

Part 1: Equipments on Board Rolling Stock".

f) BS EN 50125-3 – "Railway Applications - Environmental Conditions for Equipment 

– Part 3: Equipment for Signalling and Telecommunications".

g) EN  50126  –  "Railway  Applications  -  The  Specification  and  Demonstration  of  

Reability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)".

h) BS EN 50128 –  "Railway Applications  -  Communication,  Signalling  Systems -  

Software for Railway Control and Protection Systems".
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i) EN 50129 – “Railway Applications – Safety Related Electronic Systems for

j) Signaling”

k) EN 50159-1 – "Railway Applications - Communication, Signalling and Processing 

Systems  -  Part  1:  Safety-Related  Communication  in  Closed  Transmission 

Systems".

l) EN 50159-2 – "Railway Applications - Communication, Signalling and Processing 

Systems  -  Part  2:  Safety  Related  Communications  in  Open  Transmission 

Systems".

m) BS EN 50173-1 - “Information Technology - Generic Cabling Systems - Part 1: 

General requirements And Office Areas” .

n) BS  EN  50174-2  –  “Information  Technology  -  Cabling  Installation  -  Part  2:  

Installation Planning And Practices Inside Buildings” .

o) BS EN 61078 – “Reability of Systems, Equipment and Components - Guide to the 

Block Diagram Technique” .

3.1.6 CMU/SEI – “Carnegie Mellon University / Software Engineering Institute”.

a) CMMI-DEV  –  Capability  Maturity  Model  Integration  (CMMI),  CMMI  for 

Development - Version 1.2, CMU/SEI-2006-TR-008.

b) SCAMPI – Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) 

A, Version 1.2: Method Definition Document, CMU/SEI-2006-HB-002.

3.1.7 Normas IEC - “International Electrotechnical Commission”.

a) IEC-802-3  –  “Information  technology--Telecommunications  and  information 

exchange  between  systems--Local  and  metropolitan  area  networks—Specific 

requirements--Part  3:  Carrier  Sense  Multiple  Access  with  Collision  Detection 

(CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications (802.3 ad).”

b) IEC 60077 – "Railway Applications - Electric Equipment for Rolling Stock".

c) IEC 60812 – "Analysis Techniques for System Reliability – Procedure for Failure 

Mode and Effects Analysis (FMEA)".

d) IEC 61025 – "Fault Tree Analysis (FTA)".

e) IEC 61508 – “Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic 

safety-related systems”.
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3.1.8 Normas ISO – International Standards Organization

a) ISO/IEC 3309 – "Information Technology - Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems – High-Level Data Link Control (HDLC) Procedures – 

Frame Structure".

b) ISO/IEC 4335 – "Information Technology - Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems – High-Level Data Link Control (HDLC) Procedures – 

Elements of Procedures".

c) ISO/IEC 7809 – "Information Technology - Telecommunications and Information

d) Exchange Between Systems – High-Level Data Link Control (HDLC) Procedures – 

Classes of Procedures".

e) ISO/IEC 8802-3 – “Information Technology – Telecommunications and Information 

Exchange Between Systems – Local and Metropolitan Area Networks – Specific 

Requirements – Part  3.  Carrier  Sense Multiple Access With collision Detection 

(CSMA/CD) Access Method and Physical Layer”.

f) ISO 9000 – "Quality management systems – Fundamentals and Vocabulary".

g) ISO 9000-3 – "Quality management and quality assurance standards – part  3: 

Guidelines  for  the  application  of  ISO  9001:  1994  to  the  development  supply 

installation and maintenance of computer software.”

h) ISO 9000-1 – "Quality management and quality assurance standards – part 1:

i) Guidelines for selection and use.”

j) ISO 9001 – "Quality management systems requirements".

k) ISO  9002  –  "Quality  Systems  –  Model  for  Quality  Assurance  in  Production, 

Installation and Servicing”

l) ISO 9003 – "Quality Systems – Model for Quality Assurance in Final Inspection 

and Test".

m) ISO  9004  –  "Quality  management  systems  –  Guidelines  for  performance 

improvements ".

n) ISO/IEC 9126 – "Information Technology – Software Product Evaluation Quality 

Characteristics and Guidelines for Their Use".

o) ISO  10007  –  "Quality  management  systems  –  Guidelines  for  configuration 

management".
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p) ISO 10011-1 – “Guidelines for Auditing Quality Systems – Part 1: Auditing”.

q) ISO 10011-2 – “Guidelines for Auditing Quality Systems – Part  2:  Qualification 

Criteria for Quality Systems Auditors”.

r) ISO 10011-3 – “Guidelines for Auditing Quality Systems – Part 3: Management of 

Audit Programmes”.

s) ISO/IEC 12207 - "Information technology – Software Life Cycle Processes", 1995.

t) ISO/IEC  12207  Amendment  1  -  "Information  Technology  -  Amendment  1  to 

ISO/IEC 12207", 2002.

u) ISO/IEC  12207  Amendment  2  -  "Information  Technology  -  Amendment  2  to 

ISO/IEC 12207", 2004.

v) ISO/IEC  15504-1  -  "Information  Technology  -  Process  Assessment  -  Part  1 

-Concepts and Vocabulary", 2004.

w) ISO/IEC  15504-2  -  "Information  Technology  -  Process  Assessment  -  Part  2 

-Performing an Assessment", 2003.

x) ISO/IEC  15504-3  -  "Information  Technology  -  Process  Assessment  -  Part  3 

-Guidance on Performing an Assessment", 2004.

y) ISO/IEC  15504-4  -  "Information  Technology  -  Process  Assessment  -  Part  4 

-Guidance  on  use  for  Process  Improvement  and  Process  Capability 

Determination", 2004.

z) ISO/IEC 15504-5 - "Information Technology - Process Assessment - Part 5 – An 

Exemplar Process Assessment Model", 2006.

aa)ISO/IEC 15939 - "Software Engineering – Software Measurement Process", 2002.

3.1.9 Normas ITU – “International Telecommunication Union”

a) ITU -T V.10 – "Data Communications over the telephone network - Electrical

Characteristics for Unbalanced Double-Current Interchange Circuits Operating at 

Data Signalling Rates Nominally up to 100 kbit/s”.

b) ITU -T V.11 – " Data Communications over the telephone network – Electrical  

Characteristics  for  Balanced  Double-Current  Interchange  Circuits  Operating  at 

Data Signalling Rates up to 10 Mbit/s".
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c) ITU-T V.24 series V: Data Communications Over The Telephone Network - List Of 

Definitions For Interchange Circuits Between Data Terminal Equipment (DTE) And 

Data Circuit-Terminating Equipment (DCE)

3.1.10 Normas MIL - “Military Standards”

a) MIL-HDBK-217 – "Reability Prediction of Electronic Equipment".

b) MIL-HDBK-237  –  "Electromagnetic  Compatibility  Management  Guide  for 

Platforms, Systems and Equipment”

c) MIL-HDBK-241 – "Design Guide for EMI Reduction in power supplies".

d) MIL-HDBK-472 – "Maintainability Prediction".

e) MIL-HDBK-781  –  “Reability  Test  Methods,  Plans  and  Environments  for 

Engineering, Development, Qualification and Production.”

f) MIL-STD-461 – "  Requirements for  the Control  of  Electromagnetic Interference 

characteristics of subsystems and equipment”.

g) MIL-STD-462  –  "Electromagnetic  interference  characteristics,  Measurement  of 

subsystems and equipment

h) MIL-STD-470 – "Maintainability Program for systems and equipment".

i) MIL-STD-498 – “Software Development and Documentation”

j) MIL-STD-721 – "Definition of Terms for Reability and Maintainability".

k) MIL-STD-756 – "Reability Modeling and Prediction".

l) MIL-STD-785 – "Reability Program for systems and equipment development and 

production".

m) MIL-STD-810 – "Environmental engineering considerations and laboratory test".

n) MIL-STD-882 – “System Safety Program Requirements”

o) MIL-STD-883 – "Test method standard microcircuits".

p) MIL-STD-1472 – "Human Engineering”.

q) MIL-STD-2074 – "Failure Classification for Reability Testing".

r) MIL-STD-45662A – “Calibration systems requirements“

s) MIL-STD 167-1 – “Mechanical Vibrations of Shipboard Equipment”.

3.1.11 Normas NFPA – “National Fluid Power Association”
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a) NFPA 70 – "National Electrical Safety Code – Section 90-2b3 not withstanding".

b) NFPA 72 – "Installation, Maintenance, and Use of Protective Signaling Devices".

c) NFPA 90 – "Installation of Air Conditioning and Ventilation Systems".

d) NFPA 130 – "Fixed Guidway Transit Systems".

3.2. Documentos de Referência 

Os documentos de referência comporão o Anexo S, incorporado ao presente edital, na 

forma de mídia eletrônica – CD. 

4. SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRENS - SSC

4.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

         

a) O Sistema de Sinalização e Controle de Trens - SSC a ser implantado na linha 

Sul  do METROFOR deverá ser composto de:

• Sistema  de  Sinalização  de  Via,  incluindo  equipamentos  de  interface  para 

controle de velocidade dos trens;

• Equipamentos de bordo (ATC/ATP) para controle de velocidade e acionamento 

do sistema de frenagem  em caso de sobrevelocidade;

b) O Sistema de Sinalização de Via deverá garantir  a movimentação segura dos 

trens,  protegendo-os  contra  acidentes  do  tipo  colisões  frontais  ou  laterais, 

descarrilamentos  devidos  a  quebra  de  trilhos  ou  movimentação  indevida  de 

aparelhos  de  mudança  de  via,  distanciamento  inadequado  entre  trens  e 

comandos inadequados de velocidade máxima permitida.

c) O Sistema de Sinalização de Via deverá detectar a localização de todos os trens, 

de forma vital, e tomar as ações necessárias para manter condições operacionais 

seguras.  O movimento em todo o trecho sob domínio de supervisão e controle 

deverá  ser  continuamente  monitorado,  de  forma  a  impedir  qualquer 

movimentação  de  trens  em  rotas  conflitantes  ou  eventos  que  impliquem  em 

movimentação insegura.
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d) O  Subsistema  de  Controle  Automático  de  Trens  (ATC)  deverá  manter  uma 

contínua supervisão da velocidade máxima de operação permitida em cada trecho 

da via, e impedir que tais limites sejam ultrapassados.  O equipamento deverá ser 

constituído por componentes instalados nas estações, pátio, vias e a bordo dos 

trens. 

e) O Sistema de Sinalização a ser implantado, deverá ser do tipo “bi-direcional”. 

f) O Sistema de Sinalização deverá utilizar o princípio de funcionamento de falha 

segura (“fail-safe”).

g) O headway de projeto para o Sistema de Sinalização adotado, para a circulação 

normal  na via,  incluindo as manobras de retorno em estações terminais,  bem 

como  o  tempo  de  parada  nas  estações,   deverá  ser  de  03  (três)  minutos, 

considerando TUE de 6 carros e tempo de parada nas estações de 20 segundos 

de portas abertas e velocidade comercial mínima de 45 km/h. 

h) Deve ser considerado,  também, que a frota será composta de 20 TUE (Trem 

Unidade Elétrica) de 03 (três) carros, os quais poderão operar com esta formação.

i) Para efeito de fornecimento, o Sistema de Sinalização e Controle de Trens deverá 

utilizar  a  tecnologia  de  ESTADO  SÓLIDO  ATRAVÉS  DE 

MICROPROCESSADORES ,  na modalidade BLOCO FIXO.

j) Os sistemas de sinalização e Controle de trens (SSC) , ATC deverá compreender 

em seu conjunto, dentre outras as seguintes funções : 

• Detecção ininterrupta e vital dos TUEs nos trechos sinalizados ;

• Alinhamento e autorização de rotas a partir do CCO e dos postos de controle 

local,  com cancelamento automático após a passagem dos trens e travamento 

de rotas por tempo em caso de cancelamento manual ;

•  Impedir a autorização de rotas conflitantes ;

• Efetuar a supervisão e controle de velocidade, por meio do sistema de ATC, de 

modo a  possibilitar  ,  dentro  do  intervalo  especificado,  uma distância  segura 

entre os TUEs , exceto no pátio Vila das Flores ;

• Efetuar o controle de sentido do tráfego ; 

• Efetuar o travamento dos AMVs durante a passagem dos trens por eles ; 
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• Permitir o comando direto dos AMVs ;

• Fornecer  continuamente  aos  operadores  informações  sobre  o  controle  das 

linhas, tanto em termos de tráfego como de alimentação elétrica ;

•  Permitir operações de comando do sistema elétrico ; 

• Auxiliar os operadores na otimização do tráfego no trecho controlado .

4.2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

4.2.1. Geral 

a) Deverão  ser  fornecidos  os  produtos  e  serviços  necessários  ao  projeto, 

desenvolvimento e implantação do Sistema de Sinalização e Controle de Trens - 

SSC das vias operacionais do Pátio de Manutenção e Estacionamento Vila das 

Flores e das vias do trecho compreendido entre as estações Carlito Benevides a 

Chico  da Silva,  incluindo regiões de manobra  e estacionamento,  devendo ser 

entregues  em perfeito  funcionamento  e  operando  de  forma integrada  com os 

demais sistemas existentes. 

b) O  METROFOR  disponibilizará  ,  arquivos  em  mídia  eletrônica  (CD)  contendo 

informações relativas à configuração dos sistemas de sinalização e controle de 

trens e sistema integrado de controle de tráfego e energia  e que constituem a 

concepção  básica,  em termos  de  projeto,  para  estes  dois  sistemas,  as  quais 

deverão subsidiar o fornecedor quanto ao desenvolvimento do projeto  executivo e 

escopo  de  fornecimento  .  Este  CD  comporá  o  anexo  S  –  DOCUMENTOS 

TÉCNICOS DE REFERENCIA. 

c)  A CONTRATADA deverá fornecer um SSC, no estado atual  da arte, utilizando a 

tecnologia de bloco fixo ,  utilizando equipamentos de estado sólido através de 

microprocessadores .

d)  A  CONTRATADA deverá   fornecer   todos   os  equipamentos,   materiais   e 

acessórios  de forma completa e instalados nos locais previstos em projeto.

e) A CONTRATADA é responsável  por  implantar o  SSC, de forma que  o seu 

funcionamento  esteja  perfeitamente  integrado  com  os  demais  Sistemas  e 

conforme os requisitos deste Termo de Referência .
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f)  A   CONTRATADA  deverá  fornecer   todos   os   equipamentos,   cabos   e 

conectores  que permitam  realizar  a  interface  e  garantam  a  interoperabilidade 

com  outros Sistemas.

g) Durante  a  fase de implantação e validação  do SSC , deverão ser executadas  

todas as modificações e/ou inclusões de hardware e software, que venham a ser 

necessárias, de forma a não interferir  com a operação de trens praticada pelo 

METROFOR na ocasião.

h) Os  fornecedores   das   IHMs   escopo  deste   Termo  de  Referência,  deverão 

possuir  representantes e assistência técnica no Brasil. 

i)  A CONTRATADA  deverá realizar todas as adaptações necessárias, inclusive 

obras civis para  complementar  à  instalação  de  itens  do  SSC  ,  mediante 

prévia aprovação do METROFOR .

j) A  CONTRATADA  deverá  reparar,  às  suas  custas,  todas  as  obras  civis  já 

executadas, inclusive relativas á via permanente  e que vierem a sofrer danos ou 

quebras , durante a implantação do SSC .

k) A  proponente  deverá  considerar,  para  efeito  de  implantação  do  sistema  de 

sinalização e controle de trens , as obras civis das estações e via permanente 

concluídas. 

l) Toda a infra-estrutura para o lançamento de cabos de sinalização ao longo da 

via , interligação  com as salas técnicas das estações e internamente nas salas 

técnicas  de sinalização,  como caixas  de passagem ,  valas  de cabos,  dutos  , 

canaletas ,dentre outros , deverá correr por conta da proponente .

m) A instalação dos equipamentos de bordo dos trem é escopo deste fornecimento, 

porém, sob autorização e supervisão do fornecedor do trem.

4.2.2.  Produtos 

     

Os  principais  produtos  ,  materiais  e  acessórios  que  fazem  parte  do  escopo  de 

fornecimento , estão relacionados a seguir , abrangendo o SSC ( vias, estacionamentos,  

pátio) e ATCs de bordo  para a frota de 20 trens da linha sul do METROFOR . 
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         4.2.2.1. Intertravamentos 

a) Deverão ser fornecidos todos os equipamentos que realizam a lógica de controle 

de Intertravamento das  vias principais e pátio para os  seguintes trechos:

• Domínio 1 – Pátio de Manutenção e Estacionamento Vila das Flores ;

• Domínio 2 – Estação Carlito Benevides (estação mestra);

• Domínio 3 – Estação Mondubim (estação mestra);

• Domínio 4 – Estação Couto Fernandes (estação mestra);

• Domínio 5 – Estação José de Alencar (estação mestra). 

b) O Pátio Manutenção e Estacionamento Vila das Flores  deverá ter a sinalização 

de suas vias operacionais,  independente das demais vias compreendidas pelo 

trecho Carlito Benevides / Chico da Silva.

c) Cada estação mestra será dotada de um posto de controle local – PCL , além do 

PCL do pátio de manutenção Vila das Flores , que deverá estar localizado no 

bloco E – bloco de operadores e pessoal de limpeza.

d)  A CONTRATADA deverá fornecer  equipamentos de Interface Homem Máquina 

(IHM), do  tipo“desktop”, que deverá ser acondicionado em gabinete, para cada 

local  onde exista  equipamento  de Controle  de Intertravamento (via  principal  e 

pátio) . 

e) As  IHMs  dos  Postos  de  Controle  Local, que  controlam  os  equipamentos  de 

Intertravamento,  deverão  ser  fornecidas  completas,  com  todos  os  cabos, 

conectores e acessórios necessários ao seu funcionamento integrado no sistema .

f) O  CCO  disporá  de  uma  console  destinada  à  supervisão  e   operação  de 

movimentação de trens e veículos auxiliares no Pátio. Somente as funções de 

supervisão serão utilizadas quando a operação for realizada localmente pelo PCL 

do pátio. Em casos de falhas no PCL do pátio,  a operação deverá ser plena por  

esta Console . 

g)  A supervisão das vias do Pátio será feita prioritariamente, através do posto de 

controle local (PCL) utilizando interfaces homem-máquina (IHM) necessárias.
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h) Deverá ser considerada uma “região de transferência”, localizada entre o Pátio e a 

estação Carlito Benevides, onde a partir daí o Centro de Controle Operacional, 

assumirá o controle e supervisão da movimentação dos trens em operação. 

4.2.2.2. Circuitos de Via  

a) Deverão ser fornecidos todos os elementos de transmissão e recepção de sinais 

necessários à divisão da via em blocos fixos ou circuitos de via e que tenham 

como finalidade detectar a posição dos trens e informar o código de velocidade ao 

TUE , de maneira a possibilitar a operação dentro do princípio “fail-safe” .        

b) Os circuitos de via  que deverão ser  fornecidos para a linha Sul  e o pátio  de 

manutenção Vila das Flores , deverão : 

• Assegurar a detecção de modo ininterrupto e vital dos TUEs ; 

• Ser do tipo sem utilização de juntas isolantes nem bondes de impedância para 

retorno de tração .  Somente nas regiões de desvios e no pátio poderão ser 

utilizadas juntas isolantes , mantendo-se o retorno da corrente de tração através 

dos trilhos 

•  Ser capazes de detectar um “shunt” menor ou igual a 0,4 ohms de resistência 

elétrica .

• A  zona  de  pré-detecção  dos  circuitos  de  via  (  detecção  antecipada  de 

ocupação) não deverá exceder a 1 (um) metro de comprimento .

• Ser  imunes a  interferências  elétricas  provenientes  dos  sistemas  de  energia, 

dos TUEs e a correntes industriais a 60 Hz ; 

• Ser projetados para detectarem a presença de um trem de forma vital,  num 

tempo inferior  a  2  (dois)  segundos  .  As  eventuais  perdas momentâneas do 

contato  roda-trilho  não  deverão  afetar  a  segurança  ou  confiabilidade  dos 

circuitos  de  intertravamento  que  utilizam  as  indicações  provenientes  dos 

circuitos de via . 

• Ser projetados e implementados para assegurar a indicação de falsa ocupação 

no caso de trilhos partidos 
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• Utilizar sinais que assegurem imunidade a interferências advindas de circuitos 

de via adjacentes . 

4.2.2.3. Máquinas de Chave 

a) Deverão  ser  fornecidas  Máquinas  de  chave,  completas,  com  manivelas,  

para  movimentação   das   agulhas   dos   AMVs   das   vias   principais,  

estacionamentos  e pátio de manutenção Vila das Flores , conforme os requisitos 

definidos neste Termo de Referência e quantitativo abaixo :  

(1) Via :  32  ( trinta e duas ) máquinas de chave do tipo não talonável  padrão 

AREA;

(2) Pátio Vila das Flores :  20 (vinte)  máquinas de chave do tipo talonável  padrão 

AREA;

b) As máquinas de chave deverão ser  fornecidas completas,  incluindo ferragens, 

suportes,  peças  e  miscelâneas  para  conexão  das  barras  de  movimentação  e 

detecção das máquinas de chave;

c)  As máquinas de chave deverão ser do tipo eletromecânico e possuir dispositivo 

mecânico que permita o acionamento manual  quando houver  falta de energia. 

Nestas  condições  deverá  ser  isolado  o  circuito  de  acionamento  remoto  da 

máquina de chave.  Após esta operação o retorno à condição de telecomando 

deverá dispensar a intervenção de manutenção. Não serão aceitas máquinas de 

chave com circuitos hidráulicos ou pneumáticos. 

4.2.2.4. Dispositivos de detecção de ponta de agulha 

a) Deverão ser fornecidos dispositivos de detecção da posicionamento de agulha 

para os  AMVs padrão AREA,  do tipo 1:14 no trecho de via corrida  e dos tipos 

1:10  e  1:8  do  pátio  de  manutenção  Vila  das  Flores,  conforme  os  requisitos 

definidos no presente Termo de Referência. 

b)  Os suportes para fixação dos dispositivos de detecção de posição de agulha e as  

respectivas barras de detecção deverão compor o  escopo de fornecimento .

c)  As peças e miscelâneas para conexão das barras de detecção, também deverão 

compor o escopo de fornecimento.

d)  O escopo de fornecimento é o seguinte : 

27



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

(1) 32 detectores para o trecho de via compreendido entre as estações Carlito 

Benevides e Chico da Silva ; 

            (2) 20 detectores para o pátio de manutenção Vila das Flores . 

4.2.2.5. Sinaleiros  

a) Deverão ser fornecidos  sinaleiros de LED padrão  ferroviário, tipo anão, com 2 

aspectos (vermelho/amarelo),  placas  de  identificação,  postes  e/ou  suportes,  

conforme os requisitos especificados neste Termo e detalhamento a seguir:

(1) Trecho de linha entre a estação Carlito Benevides e Chico da Silva - 35 (trinta 

e cinco) sinaleiros;

(2)  Pátio Vila das Flores : 30 (trinta) sinaleiros.

b) Próximo  à  entrada  e  saída  de  aparelhos  de  mudança  de  via,  deverão  ser 

instalados  sinais  anões  de  2  focos  (amarelo  sobre  vermelho)  que  serão 

controlados  pelo  intertravamento  em  função  das  solicitações  de  rotas  ou 

cancelamentos do operador do Posto de Controle Local ou pelo despachador do 

CCO.  No  final  das  vias  de estacionamento  do pátio  de  manutenção  Vila  das 

Flores e no final da via após a estação Chico da Silva, serão instalados sinais 

luminosos  de  foco  único  na  cor  vermelha.  (Ver  ANEXO  S  –  Plano  de  Via 

Sinalizado). 

         

4.2.2.6.  Fios e Cabos 

a)  Deverão  ser  fornecidos  todos  os fios  e cabos de alimentação e controle para 

as máquinas de chave que deverão ser implantadas .

b) Deverão ser  fornecidos todos  os fios e cabos  de  controle  para interligação  dos 

Detectores de Posicionamento de Agulha às máquinas de chave;

c) Deverão  ser  fornecidos  todos  os  fios  e cabos  dos  sinaleiros  que  deverão 

ser implantados;

d) Deverão ser  fornecidos todos  os fios  e cabos metálicos e  ópticos  para todos os 

equipamentos  que  compõe o  SSC, conforme os  requisitos  especificados neste 

Termo, inclusive para:

(1) interligação  de  todos  os  equipamentos  do  SSC  a  serem  instalados 

nas estações, estacionamentos, vias e pátio; 

28



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

(2) alimentação dos equipamentos do SSC;

(3) aterramento dos equipamentos do SSC;

(4) interligação  entre  trilhos  da  via  principal para  equalização  da  corrente 

de propulsão dos trens em média a cada 600 metros;

(5) interligação  dos  equipamentos  do  SSC  aos  equipamentos  de interface 

do  Sistema  de   Transmissão   de   Digital,   Sistema  de   Alimentação 

Essencial,  Sistemas  do  Trem,  Sistemas   da  Via  Permanente  e  demais 

equipamentos ou sistemas de interface;

(6) para  interligação  do  SSC  aos  Distribuidores  Ópticos  do  Sistema  de 

Transmissão de Digital;

(7) bondes de impedância, shunts de impedância, dentre outros elementos;

(8) Corrente de retorno da energia de tração (jumpeamento de trilhos onde 

houver AMVs , talas de junção metálica, etc)

(9) as instalações  provisórias e definitivas nos trens e nos equipamentos de 

via, nas estações e pátio, quando necessário.

e) Todos os cabos deverão ser fornecidos com reserva técnica de 10% e no mínimo 

com 1 par reserva, conforme o estabelecido para este fornecimento. 

    4.2.2.7. Canaletas, Bandejamento,  Rede de Dutos e Travessias 

      

a)    Os cabos de sinalização ,  que interligam as salas técnicas das estações às 

máquinas de chave, sinaleiros e cabos de circuitos de vias deverão ser lançados 

em banco de dutos, com quantitativo mínimo de 08 dutos de 04”, devendo ser 

adotada reserva de no mínimo 02 dutos para utilização por outros sistemas  .Essa 

instalação deverá considerar caixas de inspeção a uma distância máxima de 60m 

uma da outra  . Tanto os dutos como as caixas de passagem deverão integrar o  

escopo de fornecimento do proponente. Os dutos deverão ser instalados a pelo 

menos 0,6 m abaixo do lastro da via .

b) Nos locais onde os cabos deverão ter contato com as britas da via permanente , o  

proponente  deverá  utilizar  dutos  corrugados  de  polietileno  preto  de  2”  (  tipo 

29



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

Kanaflex) , colocando areia na parte interna e terminando com massa de vedação 

na parte superior, que resista às variações de temperatura da via permanente .

c) O projeto de lançamento de cabo , antes da execução, deverá ser aprovado pelo 

METROFOR .

d) Para  a  instalação  dos  dutos,  deverá  ser  prevista  escavação  de   vala  com 

dimensões mínimas de 80cm de profundidade e 60 cm de largura .

e) Após o lançamento de dutos , a vala deverá ser recomposta. 

f) As caixas de inspeção de concreto armado , destinadas à inspeção  ou localizadas 

nos pontos extremos de travessia , deverão possuir dimensões mínimas de 0.80m 

x 0,80m x 0,80m e 10 cm de espessura, devendo permitir que os cabos possam 

efetuar curvas , cujo raio mínimo seja obedecido .

g) Os locais das caixas de inspeção deverão ser marcados com auxílio de marco de 

concreto , que deverão ser bem visíveis e dificultar a remoção por pessoas não 

autorizadas  .  O  projeto  do  marco  de  concreto  deverá  ser  aprovado  pelo 

contratante antes da sua utilização . 

h) Os  cabos  de controle  que  interligam locais  técnicos  com os equipamentos de 

campo tais  como :  sinais  externos,  máquinas  de  chave,  circuitos  de  via,  etc.. 

deverão  ser  terminados  em  caixa  de  alvenaria,  próximos  aos  equipamentos 

atendidos e junto aos locais técnicos . 

i)   Os cabos locais deverão ser lançados a partir da caixa de inspeção dentro de 

dutos de polietileno corrugado preto flexível até o equipamento de campo . 

j) A  execução  de  qualquer  travessia  dependerá  da  aprovação  do  projeto  pelo 

Contratante.  A  posição  quilométrica  da  travessia  e  a  designação  do  trecho 

ferroviário  deverão obedecer  aos critérios  gerais  definidos para  os  projetos  de 

lançamento de cabos e em conformidade com o plano de via. 

k) Nos trechos eletrificados não serão permitidas travessias aéreas de cabos . As 

travessias subterrâneas devem ser feitas com ângulo de 90º em relação ao eixo da 

linha férrea, a uma profundidade do eixo do duto ao nível do solo de no mínimo 

0,8m. Para tal deve ser observada a norma ABNT – NB-629/80 .

l) Nos trechos em túnel os cabos de sinalização deverão ser lançados em bandejas 

de ferro , com tampas galvanizadas a fogo. Essas bandejas deverão ser fixadas 
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por suportes de ferro galvanizado a fogo, a uma altura de aproximadamente 1,10m 

da base do túnel, obedecendo o gabarito dinâmico do material rodante . Deverá 

considerada a possibilidade de aproveitamento da plataforma de emergência para 

lançamento  desses  cabos  ,  bem  como  a  convivência  com  outras  bandejas 

destinadas a cabos de outros sistemas como energia e ventilação de túneis . O 

projeto  de  lançamento  dos  cabos  em  túneis  deverá  ser  aprovado  pelo 

Contratante , antes do início dos trabalhos . 

m) Nos viadutos, trecho em elevado e cortes , onde não for possível abrir vala de 80 

cm de profundidade ,  os  cabos deverão ser  lançados em dutos  de polietileno 

corrugado preto , em envelopes de concreto de 10 cm de espessura. Os diâmetros 

dos dutos deverão ser adequados com o tipo e quantidade de cabos , que serão 

lançados,  obedecendo  as  normas  aplicáveis  .  No  início  e  no  fim  dos  dutos 

envelopados, deverá existir  uma caixa de passagem de tamanho adequado ao 

local  para  lançamento  de  cabos  .  Nestes  casos  a  distância  mínima  a  ser 

observada, entre caixas, será de 50m . 

4.2.2. 8. Juntas Isolantes

Devem ser  fornecidas  as  juntas  isolantes  completas  e  com todos  os  acessórios  de 

instalação de acordo com o especificado no item 5.4.11 deste Termo de Referência.

4.2.2.9. Controladores de bordo – ATC 

a)  Os equipamentos ATC/ATP de bordo, deverão manter completa compatibilidade 

com o Sistema de Sinalização de campo a ser fornecido. 

b) Para  efeito  de  quantitativo  de  fornecimento  do  ATC  de  bordo,  deverá  ser 

considerado  01  (um)  conjunto  de  ATC  para  cada  cabine  da  composição  do 

material  rodante  que  formará  a  frota  do  METROFOR  ,  consistindo  assim  no 

fornecimento de 40 ( quarenta) conjuntos . 

c) Deverão  ser  fornecidos  Controladores  de  Bordo,  completos  (processadores, 

unidades de interface, antenas, tacômetros, dispositivos de IHM para console do 

trem, entre outros), redundantes, a serem instalados nos trens . A redundância 

deverá se da através do equipamento instalado na cabine oposta, que operará em 
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modo “hot-standby , assumindo todas as funcionalidades operacionais em caso 

de falha do outro equipamento . 

d) Deverão  ser  fornecidos  todos  os  equipamentos,  interfaces, sensores, cabos, 

conectores, suportes, gabinetes, módulos para console, acessórios de instalação 

e etc. para a interface  com os  Sistemas  do Trem  (subsistemas   de tração, de 

frenagem, de rede de comunicação “data bus”, “train lines”, entre outros);

e) Caso não seja possível a instalação de equipamentos do controlador de bordo 

nas cabines, armários  ou espaços  existentes  e seja necessário  a utilização do 

salão de passageiros deverão ser  fornecidos  todo o material  para fechamento 

do local conforme os padrões atualmente utilizados nos trens.

4.2.2.10.  IHMs portáteis de manutenção

a) Deverão  ser  fornecidas  07  (sete )  IHMs  portáteis  para  manutenção  dos 

equipamentos do SSC; 

b) As IHMs portáteis de manutenção deverão ser fornecidas completas, com todos 

os cabos, conectores e acessórios necessários  ao seu funcionamento, conforme 

os requisitos especificados neste Termo;

c) Deverão ser fornecidos  todos os programas (“software”)  e respectivas licenças 

de utilização,  inclusive  aqueles  programas  especialmente  desenvolvidos  para 

a realização  de  atividades  de  manutenção  dos  equipamentos  do  SSC 

conforme os requisitos estabelecidos neste Termo.

4.2.2.10.1.  Requisitos da Interface Homem Máquina (IHM) portátil de Manutenção

a) As IHMs de Manutenção para atuação nos equipamentos do SSC (estações, vias, 

pátio e trens) deverão ser do tipo portátil, estar  no estado atual da arte e permitir 

realizar  as  rotinas  de  manutenção  corretiva,  preventiva,  gerenciamento  e 

configuração;

b) As  IHMs portáteis de  Manutenção deverão ser  de alta confiabilidade e robustez,  

resistentes a impactos, para trabalho em campo;

c) A IHM portátil deverá apresentar as seguintes características:

(1) Possuir  bateria  recarregável  com  autonomia igual ou  superior  a 2,5  horas 

(duas horas e meia) em operação contínua;
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(2) Possuir interface para conexão de outro monitor de vídeo;

(3) Possuir unidade de CD/DVD RW;

(4) Possuir portas USB;

(5) Placa de rede Fast Ethernet 10/100 Mbps;

(6) Todas as portas de comunicação necessárias para conexão aos equipamentos 

do SSC; 

(7) Possuir cabos e acessórios necessários;

(8) Possuir bolsa para transporte resistente a impactos, para trabalho em campo. 

4.2.2.11.  Jiga de Teste de Equipamentos

a)  Deverá ser fornecida 1 (uma) jiga de teste para a realização de manutenção 

(ajustes  e   testes   de   cartões   e   módulos   eletrônicos,   verificação   de 

funcionamento  de componentes, etc.) dos cartões e equipamentos eletrônicos do 

SSC, conforme os requisitos deste Termo;

b) Deverão ser  fornecidos  todos os  recursos  (ferramentas  específicas,  estação 

de solda, fontes de alimentação e outros) para a substituição dos componentes 

dos cartões eletrônicos e teste de equipamentos interface como conversores  de 

rede  ethernet,  modens,  microprocessadores,  para  reproduzir  ou  simular  as 

condições de funcionamento do ambiente operacional;

c) Deverá ser fornecido o software completo da Jiga de Testes e caso aplicável a 

licença em nome do METROFOR,  com as funções necessárias ao seu perfeito 

funcionamento; 

d) A jiga deve possuir uma arquitetura que possibilite a execução dos ajustes, testes 

dos  componentes e  testes funcionais  necessários  a cada cartão ou módulo do 

SSC;

e) A  jiga deve  possibilitar  a manutenção  dos  equipamentos,  cartões, módulos  e 

equipamentos  de  prateleira  para  reproduzir  ou  simular  as  condições  de 

funcionamento do ambiente operacional;

f) A jiga deve atender os equipamentos instalados nas vias principais e  do pátio.
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4.2.2.12.  Equipamentos, Materiais e Acessórios de Instalação

a) Deverão  ser  fornecidos  todos  os  equipamentos,  materiais  e  acessórios  de 

instalação  para  o  SSC realizar  interface  com  os  outros  Sistemas  (STD,  

Trem, Via Permanente, Alimentação Elétrica, Aterramento, Trilhos e outros);

b) Deverão  ser   fornecidos  eletrodutos,  caixas  de  passagem,   perfilados, 

cantoneiras, chumbadores, isoladores  e demais itens acessórios  necessários à 

instalação do SSC;

c) Toda  a infra-estrutura  (bandejamento,  banco  de  dutos, etc.)  que  se  fizer 

necessária  para  a  instalação  deverá  ser  prevista  no  fornecimento,  caso  as 

instalações existentes não comportem mais cabos, materiais, etc.;

d) Deverão  ser  fornecidos  todos  os  conectores  (macho  e  fêmea),  terminais  e 

acessórios,  completos,  necessários  à  instalação  dos  itens  do  SSC e com  os  

equipamentos de outros Sistemas  de interface  (STO, SICTE, Trem,  Alimentação 

Elétrica, Trilhos e Aterramento), bem como para bondeamento de AMVs e “cross-

bond”  se necessário;

e) Deverão ser fornecidos os  materiais para instalações provisórias e definitivas nos 

trens e nos equipamentos de via, de estações e de pátio, quando necessário;

f) Deverão ser  fornecidos  todos  os  equipamentos,  conectores,  acessórios  e  

infra-estrutura para interligação dos  equipamentos do SSC entre estações e entre 

as estações  e  o  STO (Sistema de transmissão óptico)  ;

g)  Deverão ser   fornecidas as   barras   de   aterramento  para   interligação  de 

Equipamentos;

h) Deverão  ser  fornecidos  suportes  para  fixação  de  equipamentos,  caixas, 

módulos  e equipamentos do SSC . 

4.2.2.13  Dispositivos  de  Proteção contra Sobre-tensão, Sobre-corrente  e 

Descargas Atmosféricas

a)  Deverão  ser  fornecidos  todos  os  dispositivos  necessários  à  proteção  dos 

equipamentos  do  SSC  contra  surto  de  tensão,  sobre-tensão  e  descargas  

atmosféricas, conforme os requisitos especificados neste Termo;
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b) Deverão ser fornecidos todos os dispositivos, no estado atual da arte, necessários 

à proteção de equipamentos do  SSC que deverão ser implantados.

4.2.2.14.   Software

a) Deverão  ser  fornecidos  todos  os programas   e  executáveis  utilizados  nos 

equipamentos do SSC de estações, vias e trens, completos, de forma a permitir o 

perfeito funcionamento deste sistema,  conforme estabelecido neste Termo.

b) Deverão ser   fornecidos todos os  programas  de  simulação operacional  e  de 

segurança utilizados para o desenvolvimento do SSC, completos e validados;

c) Deverão ser  fornecidos  todos  os  programas padrão  de  mercado, utilizados 

nos equipamentos do fornecimento, com as respectivas licenças de uso em nome 

da CONTRATANTE, atendendo aos requisitos do fabricante e exigências legais;

4.2.2.15.   Sobressalentes Obrigatórios e ferramentas especiais 

a) A  CONTRATADA deverá fornecer, juntamente com a entrega dos equipamentos 

do SSC, sobressalentes  suficientes para garantir  a  operação  comercial  pelo  

período de (05) anos e de acordo com o quantitativo  mínimo estabelecido na 

tabela abaixo, sem a esta se limitar :   

4.2.2.15.1.   Lista de Sobressalentes obrigatórios e ferramentas especiais :

ITEM DESCRIÇÂO UNID. QUANT.
I. SOBRESSALENTES OBRIGATÓRIOS 
01 Máquina de chave talonável Unid. 02
02 Máquina de chave não talonável Unid. 03
03 Sinaleiro duplo foco Unid. 03
04 Sinaleiro foco único Unid. 02
05 Cartões para circuito de via, transmissores, receptores, 

codificadores etc..)

Cj. 06

06 ATC de bordo Cj. 03
07 PCL Unid. 01
08 Juntas isolantes  Unid. 20
09 Detector de ponta de agulha AMV 1:14 Unid 04
10 Detector de ponta de agulha 1:10 Unid. 02
11 Cartões Processadores de Intertravamento Unid. 02
12 Cartões Processadores de ATC de Bordo Unid. 02
13 Cartões de Entrada/Saída de ATC de Bordo Unid. 02
14 Cartões de Entrada/Saída de Intertravamento Unid. 03
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15 Fontes de Alimentação de Intertravamento Unid. 02
16 IHM do PCL Unid. 01
17 Acionadores Vitais para Intertravamento Unid. 02
18 Cartões de Comunicação Unid. 03
19 Módulo de interface serial/ethernet Unid. 04
20 Interface de Comunicação Unid. 03
II FERRAMENTAS ESPECIAIS 
01 Giga de testes Unid 01
02 IHM portátil Unid 07
03 Estação de solda Unid 03
04 Kit de ferramentas para eletrônica Unid 05

b) Durante o período  de garantia, caso seja constatada a necessidade  de outros 

instrumentos,  ferramentas  ou  dispositivos  especiais,  para  operação  e/ou 

manutenção,  estes  deverão  ser  listados  pela  CONTRATADA,  para  avaliação 

quanto à aquisição pela CONTRATANTE;

c) Todos  os   instrumentos,  ferramentas,  dispositivos  especiais  e  IHMs  deverão 

possuir suporte e assistência técnica no Brasil;

d) Caberá  a  CONTRATANTE  aprovar  a  relação  dos  Itens  sobressalentes,  dos 

instrumentos, das ferramentas e dos dispositivos especiais a serem fornecidos, 

conforme os requisitos definidos para este fornecimento.

  4.2.2.16.  Ferramentas Especiais 

a) A contratada deverá submeter à aprovação do METROFOR  lista de ferramentas 

especiais e que julgue necessárias para a manutenção do sistema de sinalização 

e controle de trens , durante o período de 05 (cinco) anos , além das já listadas na 

tabela do item 4.2.2.13.1.

b)  Caberá  a  CONTRATANTE  aprovar  a  relação  dos  Itens  dos instrumentos, 

das ferramentas e dos dispositivos especiais   a serem fornecidos, conforme os 

requisitos definidos para este fornecimento.

 4.2.2.17. Painéis de Distribuição de Força

Devem ser fornecidos os PDF completos e com todos os cabos, conectores, dispositivos 

de  manobra  e  proteção,  bem  como  todos  os  acessórios  necessários  ao  seu 

funcionamento e atendendo os requisitos especificados no item 5.4.14 deste Termo de 

Referência.
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4.2.2.18. Postos de Controle Local

a) Devem ser fornecidos 5 (cinco) Postos de Controle Local – PCL, completos, do 

tipo “desktop”,  a serem instalados nas salas técnicas das estações mestras e 

pátio, de acordo com o item 5.4.6 deste Termo de Referência;

b) As IHMs dos Postos de Controle  Local  devem ser  fornecidas completas,  com 

todos  os  cabos,  conectores  e  acessórios  necessários  ao  seu  funcionamento 

integrado no sistema, conforme os requisitos especificados neste documento;

c) Todos os programas (“software”) e respectivas licenças de utilização devem ser 

fornecidos conforme os requisitos estabelecidos neste Termo de Referência.

4.2.3. Serviços

A  seguir são relacionados os  principais  serviços,  escopo deste  fornecimento,  que 

deverão  estar  conforme  as  atividades  do  item Etapas de Fornecimento,  Projeto  e 

implantação deste Termo, para    o Sistema de Sinalização e Controle  de trens (SSC) da 

linha Sul do METROFOR.

4.2.3.1.  Engenharia

Todos  os  serviços  de  engenharia  necessários  a  realização do  projeto  executivo 

(hardware,software  e  instalação),  inclusive  o  plano  de  vias  sinalizadas,  análise  de 

segurança,  fabricação,  montagem,  instalação,   comissionamento,   treinamento, 

operação  assistida e avaliação  de desempenho  do  SSC  fazem  parte  do  escopo  

deste fornecimento.

4.2.3.2.  Análise de Segurança

a) A CONTRATADA deverá realizar e apresentar  a Análise de Segurança do SSC a 

ser implantado, comprovando que o SSC atende as exigências definidas neste 

Termo;

b) A   CONTRATADA deverá   se   submeter   aos   resultados   da   Análise   de 

Segurança  independente,  realizada   a  critério  da  CONTRATANTE,  e  as  não 

conformidades detectadas, que afetem  a  segurança  do  SSC,  deverão  ser 

corrigidas  sem  quaisquer  ônus  à CONTRATANTE;
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c) Deverá  ser  fornecida  toda a  documentação,  relacionada neste  Termo,  para  a 

realização da  análise  de  segurança  por  entidade  independente  que  poderá 

ocorrer simultaneamente ao desenvolvimento do SSC.  

 4.2.3.3.  Treinamento

a) A  CONTRATADA  deverá  ministrar  treinamento  ao  corpo  técnico  da 

CONTRATANTE, visando capacitá-lo à tecnologia  utilizada, à  manutenção  e 

operação do   SSC, para:

(1) Capacitação técnica , para a quantidade de 10 (dez) treinandos;

(2) Operação, num total de  25 (vinte e cinco), sendo 10 (dez) treinandos para IHMs 

do  Intertravamento   e  de   15  (quinze)  treinandos  para  operação  dos 

Controladores de Bordo; 

(3) Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva em Campo,  para a quantidade de 

20  (vinte)  treinandos,  sendo 10 (dez)    para  equipamentos  fixos (máquinas 

de chave e sinaleiros), e 10 (dez) para equipamentos das regiões de controle e 

intertravamento;

(4) Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva em Campo para Controladores de 

Bordo, para a quantidade de 10 (dez) treinandos;

(5) Manutenção Corretiva  em  Bancada  (Laboratório),  para a quantidade de 10 

(dez) treinandos.

b)  A  CONTRATADA  deverá  fornecer  local,  instrutores  qualificados,  material 

didático, e  demais  recursos  necessários  (manuais,  data-show, instrumentação, 

equipamentos, etc.) à realização dos treinamentos;

c) Caso o  treinamento  se  realize  em Fortaleza,  a  CONTRATADA poderá  utilizar 

locais  cedidos  pelo  METROFOR  ,  definidos  em  comum  acordo  com  a 

CONTRATANTE;

d) Todos   os   treinamentos   poderão   ser   gravados   e   editados   pela 

CONTRATADA  com recursos  audiovisuais  que possam  ser  utilizados  em 

treinamentos   futuros   pela  CONTRATANTE,  e  serem  fornecidos  em  mídia 

eletrônica do tipo DVD.

4.2.3.4. Armazenagem, Embalagem e Transporte
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 A  CONTRATADA  é  responsável  pela  armazenagem,  embalagem,  transporte  e 

desembaraço  alfandegário  de  todos  os  Itens  dos  equipamentos  do  SSC 

(intertravamentos, PCLs,  circuitos de via,  máquinas de chaves,  sinaleiros, painéis de 

distribuição de força e respectivos  cabos  de  interligação, etc.), desde a sua origem até  

o envio ao local de montagem e instalação;

              

 4.2.3.5.  Montagem e Instalação 

a) A CONTRATADA deverá ser responsável pela execução de todas as atividades 

de montagem e instalação dos equipamentos, cabos e acessórios, do Sistema de 

Sinalização, conforme escopo deste Termo;

b)  A  CONTRATADA  deverá ser   responsável  por  realizar  a  instalação  dos 

equipamentos  e  lançamento   dos  cabos,   escopo  deste   Termo,   até   os 

equipamentos  de  interface (Sistemas  do Trem, Sistema de Transmissão de 

Digital, Sistema de Alimentação Elétrica, e de Via Permanente;

c) A CONTRATADA deverá  ser  responsável  pelas  Interligações e  conexões  dos 

cabos do sistema SSC aos Painéis/bastidores de intertravamento das estações 

mestras e do Pátio Vila das Flores , equipamentos de via e equipamentos do ATC 

de bordo;

d)  A CONTRATADA é responsável por realizar a instalação de toda a infra-estrutura 

que se fizer  necessária para a instalação dos equipamentos do SSC;

e) A  CONTRATADA  deverá  prever  a  instalação  dos  equipamentos  do  SSC,  de 

forma  a  não  paralisar  ou  interferir  na  operação  de  trens  praticada  pelo 

METROFOR ;

f)  A CONTRATADA deverá instalar e fixar mecânica e eletricamente as máquinas 

de chave e os dispositivos de detecção de posicionamento de agulha;

g)  A  CONTRATADA  deverá  ser   responsável  pela  instalação  das  barras  de 

aterramento para interligação  dos    equipamentos ;

h) Caso  não  haja  espaço,  a  CONTRATADA  deverá  prever  os  serviços  de 

complementação de infra-estrutura para passagem de cabos  de alimentação, e 

controle das vias às salas operacionais e técnicas;
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i) A  CONTRATADA  deverá ser  responsável  pelas  instalações  e adaptações  que 

se fizerem necessárias  para a instalação dos ATCs de bordo nos trens, conforme 

requisitos especificados neste Termo. 

4.2.3.6.  Inspeção e Testes

a)  A CONTRATADA deverá ser responsável pela execução de todos os testes de 

fábrica Incluindo os domínios do trecho de  via e o pátio Vila das Flores  com 

supervisão   e  aprovação   da  CONTRATANTE,   conforme os  requisitos  deste 

Termo.

b)  A  CONTRATADA  deverá ser  responsável  pela execução de  todos  os  testes 

e avaliação  de funcionamento durante o período de operação assistida do SSC;

c) A CONTRATADA deverá ser  responsável  pela execução de todas as inspeções 

e  testes   de  comissionamento  sob  supervisão  de  equipe  técnica  da 

CONTRATANTE;

d) A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  pessoal  técnico  especializado  e  todos  

os equipamentos,  instrumentos,  acessórios  e  outros  recursos  necessários  à 

realização de todas atividades de inspeção e testes;

e) Os  equipamentos  que  não  possuírem  certificação,  emitida  por  entidade 

reconhecida pela CONTRATANTE, que garanta atendimento aos requisitos deste 

Termo,  deverão  passar   por   testes   de   tipo  em  peça  de  propriedade  da  

CONTRATADA e a  unidade testada não poderá  fazer  parte  do  escopo deste 

fornecimento.

4.2.3.7.  Suporte e Assistência Técnica

A  CONTRATADA  deverá  prestar  Suporte  e  Assistência  Técnica  durante  o  Período 

de Garantia,  conforme  definido  no  item  Requisitos  de  Aceitação  do presente  Termo 

de Referência .

4.2.3.8.  Operação Assistida
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A CONTRATADA é responsável pela atividade de "Operação Assistida", por um período 

de 120 (cento e vinte )  dias, conforme o  capítulo  Requisitos  de Aceitação  deste 

Termo, sendo  que  este período deverá ser iniciado após a conclusão e aprovação da 

etapa de comissionamento do SSC.

4.2.3.9.  Verificação de Conformidade (“as built”)

A  CONTRATADA  deverá  realizar,  dentro  dos  prazos  estabelecidos  no  cronograma 

de implantação, os serviços  de "as built",  resultando, se  necessário, na adequação do  

projeto  ao  equipamento  ou  na  revisão  de  toda  a  documentação  técnica,  caso 

necessário . 

4.2.3.10  Avaliação de Desempenho do Sistema

a)  A  CONTRATADA deverá ser  responsável   por  realizar  as  atividades  de 

Avaliação   de  Desempenho  do  Sistema,  conforme  o  capítulo  Requisitos  de 

Aceitação deste Termo;

b) Todos  os  serviços  relativos  às  modificações  e  alterações  em  projetos  e  

equipamentos, decorrentes de erros de projeto e/ou dos resultados da avaliação 

de desempenho deverão fazer parte deste fornecimento.

41



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

5. INFORMAÇÕES GERAIS E REQUISITOS OPERACIONAIS E FUNCIONAIS

5.1. Extensão da Via

a) O  Sistema  de  Sinalização  será  projetado  para  a  linha  Sul  do  METROFOR, 

considerando a Sinalização do Pátio de manutenção Vila das Flores e Sinalização 

das Vias compreendidas entre as estações Carlito Benevides a Chico da Silva. 

b) A  linha  Sul  tem  aproximadamente  24  km  de  extensão  com  20  estações  de 

passageiros, iniciando na estação Carlito Benevides até a estação Chico da Silva, 

conforme a relação abaixo:

Carlito Benevides km 0

Jereissati km 1,096

Maracanaú km 2,206

Virgílio Távora km 3,515

Raquel de Queiroz km 5,770

Alto Alegre km 7,220

Aracapé km 8,995

Esperança km 10,273

Mondubim km 11,658

Manoel Sátiro km 12,729

Vila Pery km 14,400

Parangaba km 15,680

Juscelino Kubitschek km 17,036

Couto Fernandes km 18,113

Porangabussu km 19,054

Padre Cícero km 20,062

Benfica Km 20,905
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São Benedito km 21,950

José de Alencar km 22,618

Chico da Silva km 23,471

           

5.2. Características do Material Rodante

a) Está prevista na operação da Linha Sul, o fornecimento de 20 Trens Unidades 

Elétricas - TUEs em bitola de 1.000 mm, movidos a tração elétrica , sendo cada 

unidade composta por 3 carros. A concepção operacional inicial é a circulação no 

horário de pico com composições de 6 carros (dois TUE´s acoplados) e no horário 

de vale, com composições de 3 carros (Um TUE). 

b) A seguir características complementares dos TUEs:

(1) Tensão nominal de alimentação: 3 kV, corrente contínua;

(2) Tecnologia de tração; motor de corrente alternada, controle por inversor;

(3) Bitola: métrica;

(4) Velocidade máxima: 80 km/h;

(5) Velocidade no Pátio de Manutenção 25 Km/h;

(6) Aceleração deverá atingir no mínimo 1,1 m/s² em 2s após a partida e mantê-la 

constante até 30 Km/h;

(7) Aceleração média entre 0 e 80 km/h deverá ser de 0,8 m/s2 no mínimo;

(8) A variação da aceleração máxima com o tempo (solavanco) deverá ser de 1,0 

m/s3;

(9) Desaceleração de serviço: 1,2 m/s2 ± 10%;

(10) Desaceleração de emergência: 1,3 m/s2 ± 10% de 80 km/h até 0 km/h;

(11) Variação da desaceleração: 1,0 m/s3;

(12) Modos de operação: manual/ATC (velocidade imposta);

(13) Freio: pneumático inteligente;

 Maiores informações sobre o Material  Rodante estão no  ANEXO S – Documentos 

Técnicos de Referência , do presente Termo. 
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5.3. Características da Via Permanente

a) A via permanente será composta por trilhos de aço, padrão ABNT, do tipo TR 45, 

soldados continuamente e fixados sobre dormentes de concreto ou de madeira, 

sobre lastro, na bitola de 1.000 mm. No trecho em túnel e elevado, os trilhos serão 

instalados em fixação direta do tipo LVT (Low vibration track ) .

b) A impedância mínima de lastro será de 1,0 ohm/km. Nos desvios a impedância 

poderá ter valores entre 0,8 ohm/km e 1,0 ohm/km.

c) A velocidade máxima permitida será de aproximadamente 80 km/h.

d) A rampa máxima na via será de 2,7% nas entradas do túnel e não ultrapassando 

a 1,4% ao longo do trecho

e) O raio horizontal mínimo será de 190 metros na via principal e os AMVs serão do  

tipo AREA 1:14.

f) No Pátio de Oficinas o raio horizontal mínimo é de 75m e AMVs tipo área 1:10 e 

1:8 .

         5..4. REQUISITOS  BÁSICOS

5.4.1. Objetivo e Funções do Sistema

O objetivo do Sistema de Sinalização e Controle de Trens (SSC) é garantir a segurança 

das operações de movimentação dos trens, impedindo que falhas humanas ou defeitos 

em equipamentos ou materiais integrantes do próprio Sistema ou do Sistema Integrado 

de Controle de Tráfego e Energia (SICTE) resultem em situações que possam causar 

dano físico ou material. O cumprimento deste objetivo deverá ser viabilizado através de 

funções incorporadas pelos Sistemas, destinadas a viabilizar a operação ferroviária e  

garantir sua segurança. As funções básicas executadas pelo Sistema de Sinalização e 

Controle de Trens (SSC) serão as seguintes:

• Alinhar  e  autorizar  rotas  a  partir  de  um  Posto  de  Controle  Local  (PCL) 

informatizado, com cancelamento automático após a passagem do trem;

• Alinhar  e  autorizar  rotas  a  partir  do  equipamento  de  interface  com  o  Sistema 

Integrado de Controle de Tráfego e Energia (SICTE), com cancelamento após a 

passagem de trem;
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• Alinhar  e  autorizar  rotas  automáticas,  à  partir  dos  PCLs,  ou  CCO,(traçado 

permanente);

• Alinhar e autorizar rotas de ciclo automático, à partir dos PCLs, ou CCO;

• Viabilizar freqüência (“headway”) de trens a cada 3 minutos, para o sentido normal  

de tráfego, para as velocidades civis máximas permitidas em cada trecho da via 

permanente e para tempos de parada (“dwell time”) de no máximo 20 segundos de 

portas abertas nas estações intermediárias e 30 segundos de portas abertas nas 

estações terminais. A velocidade comercial mínima  deverá ser de 45 Km/h;

• Impedir a autorização de rotas conflitantes;

• Impedir retro-colisões, colisões de flanco e colisões de frente, através da imposição 

de  comandos  de  velocidade  compatíveis  com  as  condições  de  alinhamento  e 

autorização de rotas, condições de vias e considerando também o desempenho 

normal do sistema de freios das composições em regime de frenagem de serviço, e 

em regime de frenagem de sinal vermelho ou código de parada total;

• Informar ao operador do TUE, os limites de velocidade impostos pelo equipamento 

de bordo dos trens,  que deverão ser  obedecidos em função das condições de 

ocupação das vias em rotas alinhadas e autorizadas a partir do Posto de Controle  

Local (PCL) ou de equipamento do Centro de Controle Operacional (CCO);

• Impedir através do equipamento de bordo,  que trens trafeguem com velocidades 

superiores às permissíveis pelos parâmetros que definem a velocidade máxima de 

ATC em cada trecho;  

• Impedir  que  AMVs  mudem  de  posição  sob  trens  ou  à  frente  de  trens  em 

movimento;

• Detectar  a  condição de “trilhos partidos”  e  impedir  a  autorização de rotas para 

trechos nessa condição.

• Detectar de modo ininterrupto e vital os trens no trecho sinalizado;

• Cancelamento manual de rotas;

• Travamento da rota por tempo em caso de cancelamento manual;
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• Efetuar o controle do sentido do tráfego;

• Operação individual de máquinas de chave;

• Bloqueio e Desbloqueio de circuito de via;

• Bloqueio e Desbloqueio de máquina de chave;

• Gerar alarmes visuais e sonoros; 

• Reconhecimento e cancelamento de alarmes;

• Registro de todos os eventos processados pelo SSC, que serão armazenados em 
banco de dados para analise futura;

• Emissão de relatórios.

• Deverão também ser previstos comandos para auxiliar a manutenção do Sistema.

5.4.2. Intertravamento

5.4.2.1. Características e Funções:

a) O Intertravamento deverá ter uma concepção que atenda aos princípios básicos 

de  segurança,  e  respeitar  a  disponibilidade especificada no  item 8  deste  TR. 

Deverá  utilizar  tecnologia  de  estado  sólido  baseada  em  microprocessadores, 

configurado  com  técnicas  de  redundância  e  que  atenda  aos  requisitos  de 

segurança exigidos.

b) Em  cada  microprocessador  deverão  ser  utilizadas  técnicas  de  software  de 

segurança, que juntamente com os circuitos de falha segura deverão garantir a 

operação  dentro  dos  requisitos  de  segurança,  inerentes  a  esta  classe  de 

equipamento;

c) O equipamento deverá possuir interfaces que basicamente atendam a:

(1) Controle de Máquinas de Chave, Sinaleiros e circuitos de via;

(2) Interface para comunicação com o Centro de Controle Operacional, utilizando 

o Sistema de Transmissão Óptico;

(3) Interface para comunicação com o Posto de Controle Local;

(4) Interface  para  comunicação  com  outros  Intertravamentos,  utilizando  fibra 
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óptica.

d) O  Intertravamento  Microprocessado  deverá  mostrar  as  indicações  do  estado 

operacional dos elementos da via no Posto de Controle Local e simultaneamente 

disponibilizar  as mesmas informações para que sejam enviadas ao Centro de 

Controle Operacional;

e) O “software” do Intertravamento Microprocessado deverá atender aos princípios 

de  falha  segura.  Deverá  possuir  uma  estrutura  de  processamento  modular  e 

permitir  que a  manutenção possa  ser  executada respeitando  os  requisitos  de 

MTTR especificados;

f) As informações supridas aos Intertravamentos por circuitos e equipamentos não 

vitais  deverão  sempre  ser  submetidas  a  comprovação  por  circuitos  e 

equipamentos vitais, quando relacionadas à segurança.

g) Os Intertravamentos deverão incorporar pelo menos as seguintes funções vitais:

(1) Função Comando e Controle de Máquina de Chave dos AMVs;

(2) Função Intertravamento de Rotas;

(3) Função Controle do Sentido de Tráfego ( Origem – Destino) ;

(4) Função Detecção de Ocupação;

(5) Função Seleção e Geração dos Códigos  de Velocidade;

(6) Função Intertravamento de Aproximação.

h) A Função Comando e Controle de Máquina Chave deverá gerar os comandos 

para movimentação dos AMVs em condições de segurança, ou seja, não deve 

permitir comando de movimentação do AMV se existirem trens sobre os mesmos 

ou na iminência de cruzá-los. Também deverá detectar de forma segura, o correto 

posicionamento das pontas de agulha. No caso de travessões, o intertravamento 

deverá fazer o acionamento simultâneo das Máquinas de Chave, porém o controle 

de posição normal (via corrida) deverá ser independente nas duas vias.

i) A Função Intertravamento de Rotas deverá impedir a autorização de rotas em 

movimentos conflitantes, mesmo quando ocorrer cancelamento manual (efetuado 

pelo  operador  do  CCO  ou  por  operação  do  Posto  de  Controle  Local).  O 

cancelamento de rota originado nos Postos de Controle Local  ou CCO deverá ser 

por tempo (tempo de travamento de rota),  no  caso de existir  algum trem em 
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movimento na região de aproximação da rota ou imediatamente ou caso a região 

de aproximação esteja livre ou com os trens parados (velocidade zero);

j) A Função Controle de Sentido de Tráfego (Origem – Destino)  é  utilizada  para 

permitir  a  passagem  de  um  trem  ou  veículo  de manutenção  por uma  região  

de  AMVs   de  forma  segura,  onde  o  alinhamento  será  concluído   após   o 

travamento  das  máquinas  de  chave  envolvidas  na  rota, estabelecimento de 

sentido  de  tráfego  e  abertura  do  bloqueio  de  entrada  (sinaleiro  com  aspecto 

amarelo), e deverá atender aos seguintes requisitos:

(1)  A requisição e o alinhamento automático de rotas deverão ser realizados de 

forma a garantir   a   obtenção  do  "headway"  especificado  e   não gerar 

interferências  na movimentação automática de trens,  na via  principal,  nos 

terminais de manobra e pátio .

(2) Permitir  que  o alinhamento de  rotas  ao  longo da  via  principal  e  das  vias 

de recolhimento  e  despacho  do  pátio,  possa  ocorrer  de  forma  totalmente 

automática por  aproximação do trem ou, ainda, através de comando manual 

de seleção de bloqueio de origem-destino nos Postos de Controle Local ou 

CCO;

Nota: A região de aproximação do trem nas regiões de AMVs deverá ser um 

ponto  ideal próximo  a  região de  AMVs, que garanta  que  o  trem tenha  um  

perfil de  velocidade contínuo (sem entrar em frenagem ou desacelerar).

(3) O intertravamento deverá prover  os alinhamentos automáticos de rotas em 

função  do  destino  a  ser  seguido  pelos  trens,  possibilitando  que  qualquer 

alteração  no  seu  destino,  em  qualquer   ponto  da  via,  provoque  a 

reconfiguração automática das  rotas  a serem seguidas pelo trem para atingir 

o seu novo destino;

(4) O  cancelamento  de  rotas  deverá  ser  totalmente  automático  e  imediato 

com  a passagem completa do trem pela rota alinhada;

(5) Permitir  que  o alinhamento de  rotas  ao  longo da  via  principal  e  das  vias 

de recolhimento  e  despacho  dos  estacionamentos  e  pátio,  possa  também 

ser realizada através da seleção manual de bloqueio de entrada e saída nas 

regiões de  AMVs  no  modo  de  controle  da  região  de AMVs  em  Central 

ou  Local, respeitando a hierarquia dos Postos de Controle Local ou CCO;

48



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

k) A Função Detecção de Ocupação deverá  suprir  a  informação trecho de linha 

ocupado por trem ou veículo de manutenção nas  vias, nos estacionamentos e no 

pátio,  ou  ocupado  devido  a  defeitos  do  tipo  “trilho  partido”  ou  junta  isolante 

“queimada”,  para  processamento  em  conjunto  com  outras  informações 

necessárias em cada caso;

l) A  Função  Geração  dos  Códigos  de  Velocidade  deverá  ser  executada 

considerando as  informações supridas pela  Função Intertravamento  de Rotas, 

pela  Função  Detecção  de  Ocupação,  pela  Função  Controle  do  Sentido  de 

Tráfego, além das informações de velocidades impostas pela geometria da via 

permanente (velocidade civil máxima), e as informações relativas ao desempenho 

otimizado da operação dos trens (Funções de Controle de Tráfego do CCO), que 

visam  a  obtenção  da  freqüência  (“headway”)  do  projeto,  sem  prejuízo  da 

segurança;

m) Para a locação dos circuitos de via e definição de seus respectivos  códigos de 

velocidade  nas vias sinalizadas, a CONTRATADA deverá elaborar simulação de 

marcha,  visando  a  obtenção do “headway”  especificado.   Os  Circuitos  de  via 

deverão  ser  supridos  com,  pelo  menos,  8  (oito)  códigos  de  velocidade  para 

viabilizar  as  velocidades  limites  civis  resultantes  das  restrições  impostas  pela 

geometria de via e  pelo sistema de freio do material rodante;

n) Para efeito de simulação de marcha, as velocidades máximas de entrada e saída 

das  plataformas  deverão  ser  de,  no  máximo,  60  Km/h.  Os  comandos  de 

velocidades deverão obedecer aos limites civis, determinados pela geometria da 

via, evitando restrições de velocidade desnecessárias às composições. 

o) A  Função  Intertravamento  de  Aproximação  deverá  garantir  as  condições  de 

segurança  na  desativação  de  bloqueios,  em  cancelamentos  de  rota,  com 

aproximação de trem;

p) Os intertravamentos a serem fornecidos deverão ser instalados nas estações de: 

Carlito Benevides, Mondubim, Couto Fernandes, José de Alencar e no Pátio Vila 

das  Flores.  Cada  intertravamento  será  responsável  pela  sinalização  de  um 

determinado trecho da via, denominado Domínio, conforme tabela abaixo e Plano 

de Via Básico (anexo S): 

49



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

Estação Trecho / Estaca
Carlito 

Benevides

100-150  a 

104+650
Mondubim 104+650  a 

114+560
Couto 

Fernandes

114+560 a 

121+140
José  de 

Alencar

121+140  a 

122+622
Pátio  de  Vila 

das Flores

100-350

5.4.3. Velocidades 

A tecnologia empregada para o sistema de sinalização deverá ser capaz de transmitir, 

conforme  necessidade,  códigos  de  velocidade  que  permitam  a  circulação  de 

composições com, no mínimo, as seguintes velocidades:

• Velocidade 1: 80 km/h;

• Velocidade 2: 70 km/h; 

• Velocidade 3: 60 km/h;

• Velocidade 4: 50 km/h; 

• Velocidade 5: 40 km/h;

• Velocidade 6: 25 km/h;

• Velocidade 7: 10 km/h;

• Comando de parada: 0 km/h. 

Todos  os  trechos  de  via  deverão  permitir  a  circulação  de  composições  com  a 

velocidade mais próxima do limite civil do trecho. 

5.4.4. Interface de Comunicação entre Intertravamentos
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A interface para troca de informações vitais entre os intertravamentos deverá utilizar 

fibras do cabo óptico escopo do fornecimento do Sistema de Telecomunicações.  O 

anel de Fibras Ópticas será implantado com um cabo do Centro de Manutenção a 

Cabine 04, entrando em todas as estações. Outro cabo interligará diretamente estas 

estações,  sem  conexão  com  nenhuma  outra,  para  fechar  o  anel  e  possibilitar 

redundância. 

Desta forma as estações adjacentes estarão próximas umas das outras, o que facilita 

a interligação dos intertravamentos. Os equipamentos ópticos deverão utilizar o anel  

formado para obter a redundância necessária em caso de falha. Somente os dados a 

serem enviados para o CCO utilizarão o Sistema de Transmissão Óptico (STO) que já 

possui características de redundância e também utilizará o anel.

O Sistema de Sinalização e Controle deverá utilizar um circuito do tipo ônibus na 

configuração das Fibras Ópticas que interligarão intertravamentos.

As fibras serão acessadas através de um Bastidor Distribuição Óptica, devendo ser 

prevista  a  redundância  de  fibras  e  canais  de  comunicações, para  garantir  a 

confiabilidade do sistema. 

 O STO  disponibilizará 4  pares de fibras ópticas monomodo, dedicadas para

cada linha, entre  estações,  pátio  e CCO.  Essas  fibras  serão  distribuídas  

  para  formação  de  um  anel  de comunicações entre o CCO e o SSC;

b) O acesso a esses pares de fibra óptica se dará através dos Distribuidores Geral

Óptico (DGO);

c) As interfaces de comunicação dos equipamentos SSC, com o Sistema de Controle 

Centralizado  (CCO),  deverão  ser  redundantes  e  utilizarem como interface  física  o 

padrão Fast-Ethernet, em conformidade com os padrões mais recentes do IEEE para 

redes locais Ethernet e protocolo IP;

d) As interligações físicas com a rede de alta velocidade do STO, quando aplicável,

deverá ser realizada através de pares trançados categoria UTP 5e e conectores RJ-

45 nos armários de telecomunicações do STO;
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5.4.4.1.Interface entre  os  ATCs de Bordo   e  os Equipamentos de Via do

Sistema de Sinalização:

A CONTRATADA deverá detalhar e submeter a aprovação da CONTRATANTE, na 

etapa de  Consolidação  de  Projetos,  conforme  definido  neste  Termo,  todas  as

características  lógicas  e  físicas  da  interface  de  comunicação  entre  os

equipamentos de via e o ATC de bordo, ou seja, apresentar um projeto da interface de 

comunicação contendo os itens abaixo relacionados:

(a) frequência;

(b) protocolos;

(c) códigos (banda de frequência), se aplicável;

(d) modulação;

(e) métodos de acessos aos canais;

(f) detecção de erro;

(g) mecanismos  de integridade  das  mensagens  em  todas  as  camadas  do

protocolo;

(h) processamento e codificação dos links criptografados, se aplicável;

As  interfaces  de  comunicação  entre  os  equipamentos  de  via  e  o  ATC  de  bordo 

deverão ser concebidas de forma a permitir que essa comunicação seja realizada em 

todos os trechos de via e pátio, conforme os requisitos especificados neste Termo;

O projeto de comunicação deverá garantir os seguintes itens abaixo:

(a) segurança nos dados transmitidos;

(b) controles de acessos aos canais;

(c) qualidade na transmissão;

(d) imunidade a ruídos;

(e) desempenho; 

(f) flexibilidade;
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5.4.5. Plano de Via Sinalizada – PVS da Linha

O Plano de Via Sinalizada definitivo deverá ser elaborado com base no Plano de Via 

Básico  apresentando  no  anexo  S e  nas  planilhas  de  dados  geométricos  da  via 

apresentados  no  projeto  geométrico  da  via,  que  comporá  o  CD  fornecido  pelo 

METROFOR.

 O PVS deverá ser concebido de forma atender aos seguintes requisitos operacionais:

- Headway de 3 minutos;

- Velocidade Comercial mínima de 45 Km/h;

-Tráfego bidirecional em todas as vias sinalizadas, não sendo necessário manter o 

Headway para o sentido inverso de tráfego;

-  Plataformas  de  90  m  no  trecho  de  superfície  /  elevado  e  110  m  no  trecho 

subterrâneo.

A  CONTRATADA  deverá  apresentar,  em  até  3  meses  da  emissão  da  ordem  de 

serviço, a simulação de marcha sobre o PVS devidamente aprovado e comprovado 

com simulação de segurança.

5.4.5.1. Plano de Via Sinalizada – PVS do Pátio

No Plano de Via Básico ( Anexo S) estão identificadas as áreas principais do Pátio, tais 

como:

- Linhas de Estacionamento de Trens;

- Linhas de Estacionamento de Veículos Auxiliares;

- Linhas da Oficina de Trens;

- Linhas do Lavador;

- Linhas de acesso;

5.4.6. Posto de Controle Local – PCL
 
Os Postos  de  Controle  Local,  de  cada  um dos  intertravamentos,  fazem  parte  do 

fornecimento  do  Sistema  de  Sinalização  e  Controle  e  serão  compostos  de 

microcomputadores  para  comandar  e  supervisionar  o  tráfego  e  o  estado  de 

equipamentos de via (sinais, máquinas de chave, trechos de via) a partir das salas 

técnicas das estações que possuem intertravamento. 
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5.4.6.1. Funções do Posto de Controle Local – PCL

A partir de cada um dos PCLs deverá ser possível executar todas as funcionalidades 

descritas no item 5.7.

O monitor de vídeo do Posto de Controle Local deverá apresentar a visualização da 

área  de  abrangência  do  intertravamento  (e  regiões  de  interface),  seqüências  de 

comandos, alarmes, mensagens de orientação e diagnósticos em forma gráfica.

A atuação do operador deverá ser efetuada através de “mouse” e opcionalmente pelo 

teclado alfanumérico padrão, orientando-se por janelas e “menus” exibidos na tela do 

monitor de vídeo. O acionamento do “mouse” ou do teclado de comando deverá dar 

início a uma seqüência de verificações de modo a assegurar a validade do comando, 

e alertar o operador sobre um comando indevido ou incorreto.

Em cada um dos Postos de Controle Local deverá ser possível selecionar entre o 

modo de operação a partir do Posto de Controle Local e o modo de operação a partir  

do Centro de Controle Operacional (CCO). No modo de Operação Local será possível 

enviar  comandos e monitorar  os  equipamentos de Sinalização de abrangência do 

PCL. No modo de Operação CCO será possível apenas monitorar os equipamentos 

de Sinalização de abrangência do PCL. Para os PCLs da linha a operação normal  

será no modo CCO e para o PCL do Pátio será no modo local.

Todas as  indicações destinadas à  supervisão do tráfego e ao posicionamento  ou 

estado de equipamento, especificadas a seguir, deverão ser apresentadas nos Postos 

de Controle Local, independente do modo de operação selecionado.

Para supervisão do tráfego, cada um dos Postos de Controle Local deverá ser dotado,  

para o respectivo trecho de abrangência (domínio), das seguintes indicações.

• Indicação independente do estado “ocupado” ou “livre” dos trechos de via (CDVs) 

dos intertravamentos;
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• Indicações  das  Máquinas  de  Chave,  em  posição  normal,  reversa,  sem 

correspondência ou bloqueada (para máquinas de chave não talonáveis); 

• Indicações dos estados do “sinal aberto”, “sinal intermitente” ou “sinal fechado”;

• Indicação de bloqueio de rota;

• Indicação de rotas solicitadas;

• Indicação de rotas em cancelamento;

• Indicação de redução de velocidade;

• Indicação de modo de operação (CCO/PCL);

• Indicação de sentido de Tráfego;

• Indicação de código de velocidade para cada CDV;

• Indicação de Rota em Traçado Permanente;

• Indicação de Ciclos Automáticos (Rotas Automáticas);

• Indicação de Aproximação de Sinal;

• Alimentação normal ou “no break” do Local Técnico.

A  comunicação  entre  o  PCL  e  o  Intertravamento  deverá  possuir  redundância  de 

canais e cabos.

Faz parte do fornecimento todo mobiliário para instalação do PCL, tais como: mesa / 

console e cadeira.

5.4.6.2. Configuração Básica do Posto de Controle Local – PCL

A configuração básica de hardware resultante das implementações realizadas na 

arquitetura  dos Postos de Controle  Local (PCL),  deverá  seguir  a  filosofia de 

oferecer equipamentos computacionais  de última geração adequado às 

necessidades operacionais dos postos de controle.

Os computadores dos Postos de Controle LocaL deverão possuir unidades de disco

rígido fixo com capacidade de armazenamento do sistema operacional, programas

aplicativos e 2 meses de todos os eventos e alarmes ocorridos no SSC;

Deverá ser utilizado espelhamento dos discos rígidos (RAID 1);
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Os computadores dos  Postos  de Controle Local deverão possuir  unidades de CD/DVD

RW,  interfaces  de  rede  Fast  Ethernet  10/100 Mbps,  portas  de  comunicação

reserva, duas portas USB frontais e portas de vídeo;

Os computadores  e monitores  dos Postos de Controle LocaL (PCL)  deverão ser

acondicionados em gabinetes;

         Deverão ser do tipo "desktop".

 A configuração final de hardware do PCL, deverá ser submetida à CONTRATANTE para 

aprovação.

 Os microcomputadores deverão ser escolhidos utilizando os critérios mais atuais e , a 

título orientativo, no mínimo com as seguintes características:

• Processador I7 e velocidade de 2,5 MHz (ou superior)

• Placa-mãe com barramentos  PCI  e  PCI  Express  16x.  Freqüência  de  acesso à 

memória de 1066MHz. Suporte a RAID 0, 1 e 5. Reserva de slots para expansão 

de memória, com vídeo integrado;

• Memória  RAM  de  8GB,  DDR2,  freqüência  de  acesso  de  667MHz,  com 

possibilidade de expansão até 32GB;

• 2 Discos rígidos fixos do tipo Serial ATA, com velocidade de rotação 7200 rpm e 

velocidade de acesso de 3GB/s,  funcionando em RAID 1 com espelhamento  e 

capacidade efetiva de armazenamento de 500GB cada;

• Unidade de leitura/gravação de DVD, com velocidade de 16x;

• Duas portas de rede Fast Ethernet;

• Quatro portas USB 2.0 e duas portas seriais RS-232.

• Teclado padrão ABNT e mouse “three-bottom” .

              

5.4.7. Circuito de Retorno da Corrente de Tração

A tecnologia utilizada para o Sistema de Sinalização deverá garantir a continuidade do 

retorno  da  corrente  de  tração,  de  forma  a  não  interferir  com  a  transmissão  ou 

recepção dos comandos de velocidade e sinais do Circuito de Via.
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Os circuitos de retorno da corrente de tração introduzidos pelo Sistema de Sinalização 

deverão ser projetados de modo a assegurar que a corrente de tração encontre a 

menor resistência possível.

 As correntes de tração deverão ser equalizadas entre todos os trilhos das vias de 

rolamento  de  modo  a  minimizar  efeitos  de  desbalanceamentos  elétricos  entre  os 

trilhos,  não  devendo  as  ligações  equipotenciais  entre  as  vias  interferir  no 

funcionamento dos Circuitos de Via e Comandos de Velocidade do ATC.

5.4.8. Bondeamento em AMV

Deverão ser realizadas todas as ligações de bondeamento em juntas mecânicas e 

jacarés necessários para o perfeito funcionamento dos Circuitos de Via e Comandos 

de Velocidade do ATC na região de AMV.

5.4.9. Máquina de Chave

As  Máquinas  de  Chave  e  respectivas  ferragens  têm  como  função  básica  a 

movimentação das pontas de agulha dos AMVs. As máquinas de chave dos AMVs da 

via  principal  comercial  e  dos desvios  ligados a via  principal  deverão ser  travadas 

mecanicamente. No Pátio de Oficinas deverão ser instaladas Máquinas Talonáveis.

A operação das Máquinas de Chave Elétrica (não talonáveis), que acionam as pontas 

de agulha de AMVs, será efetuada a partir do Posto de Controle Local (PCL) ou a 

partir do Centro de Controle Operacional.  Em qualquer caso, essa operação deverá 

ser efetuada sob proteção das funções de segurança incorporadas pelos Circuitos de 

Intertravamento, que impedirão qualquer movimentação insegura.

A Máquina de Chave elétrica deverá ser capaz de movimentar o AMV (Aparelho de 

Mudança de Via) em um tempo inferior a 5 (cinco) segundos. Devendo, no caso de 

travessão, o acionamento das Máquinas ser simultâneo.

O motor será munido de proteção contra sobrecarga. A Máquina de Chave Elétrica 

deverá incorporar internamente ou conter a ela acoplado, um detetor de fechamento 
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de ponta de agulha. O dispositivo detetor deverá garantir o fechamento da agulha a 

menos de 4 mm do trilho de encosto, isto é, só deverá fornecer a indicação fechado 

quando a agulha estiver travada e a menos de 4 mm do trilho de encosto.

A Máquina de Chave Elétrica deverá ter dispositivo mecânico que permita a manobra 

na via, quando houver falta de energia.  Nestas condições, deverá isolar o circuito de 

acionamento dessa máquina de chave, que após esta operação deverá possibilitar a 

devolução do comando da Máquina de Chave  ao controle  remoto,  sem que haja 

necessidade da intervenção da equipe de manutenção.

A tampa de cobertura da Máquina de Chave deverá ser de metal, para garantir  a 

proteção  contra  danos  que  venham a  ser  ocasionados  em eventuais  serviços  de 

manutenção da via permanente. 

A Máquina de Chave deverá ter dispositivo de segurança (cadeado) para impedir o 

uso inadequado por pessoas estranhas à ferrovia ou acesso às partes elétricas e 

motoras da máquina de chave.

A Máquina de Chave deverá estar protegida contra condensação de umidade, que 

poderá causar oxidação em componentes internos ou baixa isolação nas fiações e 

nas barras terminais.

A  Máquina  de  Chave  não  deverá  gerar  ruídos  elétricos  ou  eletromagnéticos  que 

causem perturbações nos demais equipamentos.

A Máquina de Chave deverá possuir dispositivo contador para registro do número de 

manobras executadas.

A Máquina de Chave e ferragens de interface com a via deverão ser perfeitamente 

compatíveis com o padrão do AMV utilizado no METROFOR.

5.4.9.1  Requisitos Gerais

As máquinas de chave, peças e ferragens deverão possuir total compatibilidade nas

58



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

conexões aos leiautes dos AMVs .

Todas as peças e ferragens para conexão aos leiautes dos AMVs deverão ser as

recomendadas  pelos  fabricantes  do AMV  e  respeitar  as  normas  e  requisitos

especificados neste Termo;

As  tolerâncias da abertura entre  agulha e trilho  de encosto, deverão estar conforme 

o padrão do AMV:  AREA;

            Os gabaritos de funcionamento, instalação e manutenção do conjunto máquina de

chave/leiaute  deverão  atender  aos  padrões  AREA,  e  ao  projeto  da  via

permanente;

As  máquinas  de chave a serem  instaladas  nas  vias principais  e no  Pátio  de

manutenção Vila das Flores, deverão ;

 (1) Ser  do tipo  talonável nas vias do pátio de manutenção  e  não talonável nas

Vias Principais;

(2) Possibilitar ciclos de, no mínimo, 60 operações contínuas durante 1 hora, 2

vezes ao dia e 800 operações por dia; 

(3) Possibilitar 1.000.000 de operações ou mais sem falhas;

As  máquinas  de  chave deverão  possuir  dispositivo  para movimentação manual

(manivela), que permita a sua livre movimentação, sem riscos de acidentes aos

seus operadores;

Quando da inserção do dispositivo  para movimentação manual (manivela), deverá

ser interrompido automaticamente o fornecimento de energia ao motor;

 O  sistema  de  travamento  da máquina de  chave deverá ser  realizado de  forma

integrada ao travamento mecânico da agulha e jacaré móvel  (quando aplicavéis)

do AMV;

A fixação do conjunto  máquina  de  chave/leiaute deverá  prever  os vários  modos

construtivos dos AMVs utilizados e não permitir oscilações além daquelas para as

quais o conjunto foi dimensionado;

A mecânica construtiva das máquinas de chave e  ferragens deverá ser capaz de

absorver e resistir  às vibrações e choques mecânicos existentes nos locais  onde

instalados;

As máquinas de chave deverão possuir força nominal de acionamento de 5.500N  para 

deslocar  as  agulhas  e  jacarés  dos  AMVs,  e força  de  retenção
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compatível com as recomendações dos fabricantes dos AMVs;

O motor utilizado na máquina de chave deverá possuir as seguintes características:

grau de proteção melhor ou igual a IP-54, definido na norma NBR-6146;

classe de isolação H, 180 ºC, definido na norma IEC 60317-8;

Tensão  nominal  de  trabalho  de  220 ± 10% VCA para máquinas talonáveis e não 

talonáveis;

As  máquinas de chave  deverão possuir  as seguintes  características de isolação

elétrica: resistência de isolação, entre todos os circuitos elétricos ao terra da via e ao

trilho, maior ou igual a 8 MOhms;

manter  isoladas as partes mecânicas e elétricas entre si, em relação ao terra

da via e ao trilho, quando aplicados 2.500 Vrms, 60Hz, durante 1 minuto.

             As máquinas de chave deverão ser acondicionadas em um invólucro metálico com

grau de proteção igual ou superior ao IP-54, definido pela norma NBRIEC60529;

As máquinas de chave deverão possuir dispositivo para detecção de fim de curso;

As máquinas de chave deverão possuir dispositivo de detecção de correspondência

em normal e não reverso, e em reverso e não normal;

Os dispositivos  de detecção de posicionamento das máquinas de chave deverão

possuir o princípio de  falha segura ;

Não deverão possuir conexões do tipo “FAST-ON” e utilizar terminais tipo “garfo”;

Possuir dispositivos mecânicos que permitam ajustes fino e grosso nas barras de

tração e detecção com respectivo travamento;

As  máquinas  de  chave deverão permitir  sua  instalação tanto à direita  como  à

esquerda dos AMVs, sem a necessidade de requerer peças específicas;

A concepção da máquina de chave não deverá requerer que as barras de tração e

detecção tenham ajustes  fixos específicos  ao local  onde instalado, inviabilizando

sua instalação em outro local;

Todos os componentes ajustáveis das máquinas de chave deverão permitir ajustes

com facilidade e sem requerer o uso de ferramentas especiais;

Todos os componentes ajustáveis  das máquinas de  chave  deverão permitir  a  sua 

substituição dentro dos tempos de reparo (MTTR) especificados neste Termo;

As máquinas de chave deverão permitir fácil acesso aos componentes internos; 

Todos  os  componentes,  bornes  e  cabos  das  máquinas  de  chave deverão  ser
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identificados, de forma indelével, sem desprender, deslocar ou descolar;

Deverão possuir placa de identificação externa legível de seu posicionamento físico

na região do intertravamento;

As máquinas de chave não deverão exigir lubrificações de seus componentes com

periodicidade inferior a 20.000 ciclos de movimentação;

Deverão Possuir  caixa  de  junção  hermeticamente  fechada  (IP-55)  para  realizar  a 

interligação dos cabos de sinais de comando e controle;

5.4.10.  Detector de Posicionamento de Agulhas 

a) Os  Detectores de Posicionamento de Agulha deverão possuir total compatibilidade

com os  AMVs  existentes  e  respeitar  as  Normas,  recomendações  e requisitos

especificados neste Termo;

b) Deverá ser prevista a instalação de detectores  de  posicionamento da

agulha ao  seu encosto em quantidade que garanta a segurança operacional. A

 deteção de posição deverá ser  em AMVs do tipo 1:14 na via principal  e em AMVs 

dos tipos e 1:10 e 1:8 nas vias do pátio de manutenção Vila das Flores ;

c) Os  gabaritos  de funcionamento,  instalação  e  manutenção  dos  detectores  de

posicionamento deverão atender aos padrões AREA, e ao projeto da via permanente.

d) O dispositivo eletro-mecânico para detecção de posicionamento de agulhas deverá 

ser concebido com as seguintes características:

(1) Detectar as duas agulhas do AMV;

(2 ) Possuir o princípio de  Falha Segura;

(3) Possuir contatos que interrompam os sinais de correspondência, quando o

detetor não estiver em uma posição determinada (Normal ou Reverso).

e) Os detectores  de posição deverão possuir as seguintes características de isolação 

elétrica: 

(1) A resistência de isolação entre todos os circuitos elétricos ao terra da via e ao

trilho deverá ser melhor ou igual a 8 MOhm;

(2) As  partes  integrantes  do  detector  de  posicionamento  deverão  se  manter

isoladas entre si  e em relação ao terra da via e ao trilho, quando aplicados

2.500 VCA (RMS) durante 1 minuto.

f) O detector deverá possibilitar 1.000.000 de operações ou mais sem falhas;
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g) As tolerâncias de abertura e encosto da agulha deverão estar conforme os padrões 

AREA;

h) A mecânica construtiva do detector, barramentos e suas ligações deverão ser capaz 

de absorver e resistir as deformações elásticas e dinâmicas da via, as vibrações e 

choques  mecânicos  existentes  onde  instalados ;

i) A fixação do detector de posicionamento deverá prever os vários modos construtivos 

dos AMVs;

j) A fixação  do detector  deverá ser  executada  de  tal  modo  a  não permitir  que a

vibração da via permanente interfira na detecção;

k) O  detector  deverá possuir  todos  os acessórios  e  dispositivos  necessários  à 

sua conexão aos AMVs;

l) Os detectores  de posicionamento deverão ser  acondicionados  em  um invólucro

metálico com grau de proteção igual ou superior ao IP-54, definido na norma NBR-

6146;

m) O detector de posicionamento de agulha deverá poder  ser instalado, tanto à direita 

como à esquerda dos AMVs;

n) O detector deverá possuir dispositivo mecânico que permita ajuste fino e grosso das 

barras de detecção;

o) Não deverão possuir conexões do tipo FAST-ON e utilizar terminais do tipo “garfo”;

p) Todos os componentes, bornes e cabos dos detectores deverão ser  identificados,

de forma indelével, sem desprender, deslocar ou descolar;

q) Deverão possuir placa de identificação externa legível de seu posicionamento físico 

na região do intertravamento;

r) Os  detectores  não  deverão  exigir  lubrificações  de  seus  componentes  com

periodicidade inferior a 20.000 operações;

s) Possuir  caixa  de  junção  hermeticamente  fechada  (IP-55)  para  realizar  a

interligação dos cabos de sinais de comando e controle;

            5.4.11.  Juntas Isolantes

O SSC deverá ser concebido de forma a não utilizar juntas isolantes na Via Principal e 

Pátio, exceto em regiões de AMVs, onde se admite sua utilização . As juntas isolantes 

farão parte do escopo de fornecimento , devendo manter atendimento aos seguintes 

62



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

requisitos:

a) Ser do tipo colada e com 6 furos caso tenham corte diagonal;

b) Ser do tipo colada e com 4 furos caso tenham cortes longitudinal na parte inferior e 

diagonal na parte superior; 

c) Serem concebidas e implantadas de forma que sejam minimizados os desgastes

decorrentes da  passagem dos trens;

d) Compatíveis com os perfis dos trilhos TR-45 , AREA e com as talas de fixação;

e) Não provocar interferências nos dispositivos de fixação dos trilhos;

f) Poder serem montadas em campo;

g) Apresentar uma resistência de isolação superior a 10 MOhm medida em estaleiro e 

1MOhm   após instaladas em campo, quando aplicada uma tensão de 1.000 VCC;

h) A instalação de juntas  isolantes nos trilhos  deverá ser realizada respeitando-se o

espaçamento mínimo de 4,0 metros de soldas nos trilhos;

i) Os  materiais  utilizados  na  instalação  das  juntas  isolantes,  deverão  possuir

tratamento  adequado,  a  fim  de  evitar  oxidação  e  corrosão  em  função  das

condições ambientais onde instaladas;

j) Possuir durabilidade compatível com as dos trilhos.

    5.4.12. Sinal de Via ( Sinaleiro) 

     Os Sinais de Via terão duas funções básicas:

• Proteger os AMV’s indicando a localização e condição de liberação dos mesmos, 

com aspectos amarelo ou vermelho.

• Orientar os movimentos das composições no Pátio, nas manobras ou nas entradas 

para as linhas não sinalizadas.

• Próximo à entrada e saída de aparelhos de mudança de via, deverão ser instalados 

sinais  anões  de  2  focos  (amarelo  sobre  vermelho)  que  serão  controlados  pelo 

intertravamento em função das solicitações de rotas ou cancelamentos do operador 

do Posto de Controle Local ou pelo despachador do CCO.  No final das vias de 

estacionamento do pátio de manutenção Vila das Flores e no final da via após a 

estação Chico da Silva, serão instalados sinais luminosos de foco único na cor 

vermelha. (Ver ANEXO S – Plano de Via Sinalizado). 
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Quando o Sistema de Controle Automático do Trem (ATC) está operando normalmente, 

o  operador  deverá  orientar-se pelos limites de velocidade indicados no equipamento 

Cabsinal.   Somente  quando  recebida a  indicação  de  parada  obrigatória,  o  operador 

deverá  parar  a  composição  imediatamente.   Notar  que  neste  caso,  o  comando  de 

velocidade gerado pelo equipamento de campo, forçará a redução de velocidade até 

zero. Na ausência de Sinal de via ou quando o Sistema de Controle Automático do Trem 

(ATC)  estiver  com  defeito,  o  mesmo  poderá  ser  desligado,  pelo  operador,  com 

autorização do despachador do Centro de Controle,  para possibilitar  a circulação da 

composição com velocidade máxima de 25 km/h (marcha a vista). Neste caso, os sinais 

anões  possibilitarão  ainda  a  circulação  da  composição  com  segurança  somente  na 

região do AMV, pois este sinal verifica a condição de abertura da ponta de agulha do 

AMV, orientando o operador através da significação de seus aspectos, a saber:

• Aspecto Vermelho: O condutor deve para o trem antes do sinal;

• Aspecto amarelo: prossiga com velocidade permitida pelo sistema;

•  Aspecto vermelho intermitente: prossiga com velocidade restrita de 25 km/h, 

preparando para parar junto a qualquer obstáculo ou sinal vermelho; 

O  aspecto  vermelho  intermitente  será  utilizado  somente  para  entrada  nas  linhas 

ocupadas  ou  com  pára-choques  e  em  algumas  situações  de  degradação  (falsa 

ocupação na região de AMVs). 

Os sinais externos deverão apresentar número de identificação bem visível e serem 

dotados de placas refletoras para que sua posição seja visível à noite, quando o Sinal  

estiver apagado. O Sinal deverá usar tecnologia a LED.

 Os circuitos elétricos dos sinaleiros deverão ser concebidos com as características

de Falha Segura;

Não deverão possuir conexões do tipo FAST-ON e utilizar terminais do tipo “garfo”;

Deverão suportar a aplicação de 2.500 VRMS, 60 Hz, por 1 (um)  minuto, entre os

circuitos  elétricos  e  as  massas  metálicas,  sem  que  ocorra  a  danificação  do

material;

Deverá  possuir  proteções  contra  descargas  atmosféricas,  sobre-tensões,  sobre-

correntes e interferências eletromagnéticas.
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5.4.12.1.  Requisitos Gerais 

a) Os sinaleiros  deverão  possuir 2 unidades  luminosas, sendo uma  unidade na 

cor    vermelha na parte superior e outra na cor amarela na parte inferior, para as vias 

principais . Para o final de via os sinaleiros deverão possuir 1 unidade luminosa na cor 

vermelha .

b) As unidades luminosas deverão possuir as seguintes características:

(1) Unidades  luminosas  que  utilizem  componentes  do  tipo  “LED”  de  alta

intensidade;

(2) Lente externa com diâmetro entre 5" e 6" (polegadas); 

(3) Quando acesas, serem claramente  visíveis  para um operador  instalado na

cabine líder  de um trem ou veículo de manutenção, cuja frente esteja a não

menos  de 2  metros  e não mais   de  300 metros  de distância  do sinaleiro,

medidas sobre o eixo da via por ele controlada;

(4) Grau  de  proteção  igual  ou  superior  ao  IP-65,  definido  pela  norma

NBRIEC60529;

(5) Resistência a vibração definida pela AREMA ou MIL-STD-833;

(6) Tempo de vida útil igual ou superior a 100.000 horas de cada unidade óptica;

(7) Eliminar  a  ocorrência  de  aspecto  fantasma  gerada  por  uma  fonte de  luz

externa;

(8) Cromaticidade em concordância com as práticas  recomendadas  pela norma

AREMA;

c) Os  sinaleiros  deverão  permitir  que  os  seus  aspectos  sejam  perfeitamente

visualizados, mesmo quando da incidência direta ou indireta de uma fonte de luz

externa (raios solares, luminária ou outros);

d) Os  sinaleiros  deverão possuir,  no seu  todo,  formato  externo  bem  distinto dos

demais equipamentos da Via de forma a se evitar engano no seu reconhecimento

visual;

e) O corpo do sinaleiro deverá ser fabricado com material que  garanta  durabilidade

igual ou superior a 30 anos, considerando as condições ambientais definidos para

o fornecimento;

f) O corpo do sinaleiro deverá ser pintado com tinta epóxi na cor amarela RALL 1023 e 

suas abas na cor preta fosca RALL 9017; 
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g) O corpo do sinaleiro deverá possuir  grau de proteção igual ou superior ao IP-55,

definido na norma  NBRIEC6052 9;

h) A  mecânica  construtiva  e  os  componentes  internos  deverão  ser  capazes  de

absorver e  resistir  a vibrações  e choques mecânicos existentes  nos  locais onde

instalados;

i) Deverá possuir mecanismo que impeça o acesso às partes internas por pessoas não 

autorizadas, através do uso de cadeado; 

j) A concepção da  tampa de acesso aos circuitos elétricos deverá ser basculante e

prever  que não haja o desprendimento de peças pequenas, como parafusos e

arruelas quando aberta.

k) Os sinaleiros  deverão apresentar  placa de identificação legível do bloqueio onde

instalado, seguindo os padrões do documento de referência;

5.4.12.2.  Requisitos de Instalação dos Sinaleiros

a) Os sinaleiros deverão ser  instalados em todas as regiões de AMVs, para proteção 

dos bloqueios de entrada na região;

b) Os sinaleiros deverão ser  instalados respeitando-se uma distância mínima  de 3

              metros da ponta de agulha ou do marco de segurança;

c) Deverão ser instalados à direita em relação ao sentido do movimento do trem ;. 

d)  A  fixação  deverá  ser  realizada  respeitando  o  gabarito  dinâmico  do  trem,  não 

interferir na livre passagem de pessoas. Para fixação no túnel e elevado, não deverá 

ultrapassar o limite do corrimão da passarela de emergência;

e) As bases e suportes para fixação dos sinaleiros deverão ser padronizadas de modo 

a permitir  a  intercambiabilidade dos mesmos;

f) O campo visual dos  sinaleiros deverá ficar livre de interferências de objetos à sua

frente;

g) A instalação do sinaleiro deverá ser realizada de forma  que, quando a tampa de

acesso aos componentes internos    estiver  aberta, esta  não  avance  o gabarito

dinâmico do trem.

5.4.13. Equipamento de Controle Automático de Trem (ATC) de bordo 
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Este equipamento corresponde à parte do Sistema de Sinalização que deverá ser 

instalado a bordo das composições para receber, decodificar e impor as limitações de 

velocidade,  decorrentes  dos  comandos  gerados  pelos  equipamentos  de  campo 

responsáveis  pela  execução  da  “Função  Seleção  e  Geração  dos  Comandos  de 

Velocidades”, especificada anteriormente.

O trem terá duas modalidades de condução:

• Manual com supervisão de velocidade imposta pelo ATC 

• Manual  com velocidade limitada a 25 km/h e atuação da chave de “Homem 

Morto”.

A chave de seleção do modo condução deverá ser de construção segura.

O equipamento ATC de bordo deverá executar funções do tipo: leitura da velocidade 

máxima transmitida pelo Subsistema ATC de Estações de Via, leitura da velocidade 

real,  leitura  da  taxa  de  aceleração  /  desaceleração,  acionamento  dos  sinais  do 

console, monitoração da velocidade permitida e acionamento do freio.

O equipamento ATC de estação de via deverá transmitir continuamente ao ATC de 

bordo a máxima velocidade permitida em cada trecho/bloco de via.

Com o trem na modalidade de condução supervisionada,  o  equipamento  ATC de 

bordo deverá estar continuamente comparando a máxima velocidade permitida com a 

velocidade real do trem.  Deverá efetuar comandar e supervisionar o corte de tração e 

aplicar frenagem máxima de serviço caso a velocidade real ultrapasse a velocidade 

permitida,  devolvendo  a  condução  do  trem  para  o  maquinista  sempre  que  a 

velocidade real estiver menor ou igual a velocidade permitida.  O console do operador  

deverá  mostrar,  de  forma digital,  as duas velocidades.   Alarmes sonoros deverão 

atuar para alertar o operador sobre as situações de velocidade acima da permitida 

(sobre velocidade).

Em caso  do  sistema de  supervisão  de  frenagem acusar  insuficiência  da  taxa  de 

frenagem de serviço, o ATC aplicará o freio de emergência.

Deverá ser fornecido 01 equipamento ATC de bordo completo para cada cabine do 

TUE que comporá a frota do METROFOR, perfazendo um total de 40 equipamentos, 
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sendo que em caso de falha em um dos módulos eletrônicos do ATC de uma cabine  

deverá ser possível a transferência para o equipamento da outra cabine.

Na  transição  de  códigos  de  um  valor  mais  alto  para  um  valor  mais  baixo,  o 

equipamento  ATC  de  bordo  calcula  uma  curva  de  frenagem  que  permite  que  o 

operador realize uma transição suave entre a velocidade do código antigo e o novo.

O equipamento ATC de bordo deverá utilizar tecnologia de estado sólido, baseada em 

microprocessadores e de projeto homologado. 

O  trem  será  operado  na  modalidade  de  condução  com  velocidade  limitada  nas 

seguintes situações:

• Manobras no Pátio ou Vias não sinalizadas.

• Licenciamento de um trem em via ocupada à frente de um sinal anão (o sinal deverá  

apresentar o aspecto vermelho intermitente).

Nestas  situações,  uma  função  no  equipamento  ATC  de  bordo,  deverá  limitar  a 

velocidade do trem no máximo, a 25 km/h quando o operador apertar o botão de 

reconhecimento  de  sinal  de  chamada.   Assim  que  o  operador  acionar  o  botão, 

acenderá no painel de indicação do ATC a indicação referente a 25 km/h.

 O operador deverá apertar o botão de reconhecimento a cada 30 segundos (botão de 

homem morto) para que o sistema não aplique freio.

Em caso de falha do equipamento ATC de uma cabine, o ATC da cabine oposta 

assumirá as suas funcionalidades , garantindo o processamento de informações entre 

o campo e o trem . A CONTRATADA deverá submeter ao METROFOR , o processo 

operacional detalhado de transferência entre ATCs . 

Em qualquer estado e com qualquer codificação presente na via, o ATC de bordo 

deverá permitir movimento em marcha à ré com velocidade limite de 10 Km/h.

O equipamento ATC de bordo será composto basicamente de Gavetas Eletrônicas, 

Painel de Console, Acelerômetro, Taco-Geradores, Antenas e Painel de Interface com 

o  Trem,  devendo  ser  considerado  no  fornecimento  a  instalação  de  infra-estrutura 

necessária par interligação dos equipamentos.
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As Gavetas do ATC deverão ser fornecidas já preparadas internamente para futura 

“upgrade” de módulos de ATO .

O ATC de bordo deverá ter incorporado um módulo registrador que armazene eventos 

relativos  às  velocidades  de  operação  do  trem,  estado  de  portas,  diagnósticos  de 

falhas dos módulos, supervisão da taxa de frenagem insuficiente, estado ATC isolado, 

restrição operacional, sobrevelocidade e nível de sinal captado na via. Este registro 

deverá ser acessado, no trem, através de um microcomputador portátil com “software” 

apropriado para carregar tais informações para análise em laboratório.

5.4.14. Painel de Distribuição de Força

Nas  estações  onde  existam   intertravamentos  deverão  ser  fornecidos  painéis  de 

distribuição de força, contendo todos os dispositivos de proteção para os diversos 

circuitos alimentadores dos equipamentos do Sistema de Sinalização.

Os PDFs devem ser dimensionados considerando:

• 50 % de espaço interno livre, para instalação de novos circuitos;

• 20  %  da  quantidade  total  de  circuitos  deve  ser  configurado  como  reserva 

disponível para utilização, sendo que cada circuito reserva deve ser dimensionado 

com o valor médio de corrente utilizado no restante das cargas;

• O disjuntor de entrada deve ficar na parte superior do painel, e na seqüência “top-

down” os disjuntores dos circuitos a serem alimentados;

• Circuitos  independentes  para  cada  módulo/equipamento  redundante  (fontes, 

módulos de processamento, etc.);

• Circuitos independentes para cada máquina de chave;

• Circuitos independentes para os sinaleiros;

• Circuitos independentes para  tomadas auxiliares.

A  alimentação  de  energia  de  todos  equipamentos  de  Sinalização  deverá  utilizar 

sistema ininterrupto com autonomia de 5 horas, podendo a alimentação primária ser 

retirada em baixa tensão das estações adjacentes ou através de uma rede de média 

tensão em 13,8 KV.

69



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

As estações sede de intertravamento disporão de grupo-gerador diesel e no-breaks, 

fornecidos  pelo  sistema  de  alimentação  de  energia.  A  tensão  de  alimentação 

proveniente do barramento prioritário do Quadro de distribuição de força, deverá ser 

em 220 Vac e a tensão para linhas de comando proveniente do carregador/retificador  

de baterias será de  125 Vcc  . 

As  estações  sede  de  intertravamento  de  sinalização  disporão  de  fonte  UPS (No-

break)  ,  com  potência  de  15  kVA ,  sendo  destinado  10  kVA para  o  sistema  de  

sinalização Nas demais estações serão disponibilizados no-breaks de 05 kVA .  Caso 

a potência disponível do no-break não seja suficiente a contratada, em comum acordo 

com  o  METROFOR,  deverá  complementar  ou  instalar  sistema  de  alimentação 

adicional.

O  aterramento  dos  equipamentos  de  Sinalização  deverá  ser  compatível  com  as 

necessidades do Sistema de Sinalização, podendo estar aterrado na malha de terra 

da estação ou em malha independente.

 5.5  Requisitos de Segurança do Sistema de Sinalização e Controle – SSC

  

5.5.1  Gerais

             O  SSC  deverá  ser  concebido  de  forma  a  não  trazer  riscos  às  pessoas,

equipamentos e ao patrimônio da CONTRATANTE ou de terceiros;

Todas as funções, hardware e software de Proteção Automática – ATP deverão ser

concebidas com a filosofia "Fail Safe" e respeitar todos os requisitos de segurança

descritos neste Termo de Referência e normas aplicáveis;

O SSC deverá ter um tempo médio entre falhas inseguras (MTTUF) igual ou melhor

que 100.000 anos; 

O SSC deverá ser  concebido e implantado de forma a impedir colisões (frontais,

laterais e traseiras)  entre trens, entre trem e veículos de manutenção e com os

limites de final de via em terminais de manobra e estacionamentos;

O SSC deverá prover a detecção de trilho partido e/ou fraturado continuamente e

impor perfil de velocidade seguro no trecho onde ocorrer tal problema;

O SSC deverá impor todas as condições para garantir que não haja descarrilamento

de trens e veículos de manutenção em toda a extensão das vias e do pátio;
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 A segurança da movimentação de trens e veículos de manutenção nas vias e no

pátio  deverá  ser  garantida  pelo SSC  sem depender de ações  realizadas  por 

operadores  ou  através  de  procedimentos  manuais  e/ou operacionais.

 Todas  as  regiões  de AMVs  deverão  ser  protegidas  por  bloqueios  identificados

através de sinaleiros, respeitando os marcos de segurança da via;

O  SSC   deverá  se  manter  em  estado  seguro ,    sob  quaisquer  condições  de  

carregamento  anormal,  entradas  impróprias  /  anormais  e  outras  influências

externas anormais tais como fatores elétricos, mecânicos e ambientais;

O SSC deverá responder  de forma segura sob quaisquer condições de falha de

hardware ou de software.

 5.5.2.  Limites de Movimento Protegido e Autorizado

O  SSC  deverá  impedir  o  movimento de trens sobre aparelhos de mudança de via - 

AMVs, que não estejam corretamente posicionados e travados;

O SSC deverá impedir o movimento de trens na via, quando não houver liberação de 

movimentação dada pelo sistema; 

O SSC deverá impedir que aparelhos de mudança de via se movimentem sob um

trem ou  veículo de manutenção ou quando estes estiverem em uma  região de

aproximação;

O  SSC  deverá  impedir  a  circulação  de  trens  em  velocidades  superiores  às

permitidas pelos limites civis de velocidade, limites de autorização de movimento e

por outras restrições impostas pelo sistema;

O SSC deverá impor um perfil de velocidade seguro que esteja conforme o sentido

de tráfego estabelecido e com todas as características  e condições dinâmicas da

via e dos trens;

Em caso de degradação do intertravamento que impeça os trens de chegar a uma 

estação, deverá ser garantido que os trens possam ser conduzidos em

modo de condução Manual entre estações de forma segura;

Os limites de movimento não deverão ser  removidos  ou modificados diretamente

por nenhum Posto de Controle;

5.5.3  Intertravamento de Rotas
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O alinhamento de uma rota somente pode ser efetivado se:

(1) não houver outra rota conflitante com a rota a ser alinhada;

(2) todas as máquinas de chave envolvidas estiverem mecânica e eletricamente

travadas nas posições correspondentes à referida rota;

(3) houver correspondência entre o comando e a posição das máquinas de chave;

(4) seu bloqueio de saída não estiver proibido como saída;

(5) seu bloqueio de entrada não estiver proibido como entrada;

(6) os AMVs não estiverem interditados pela manutenção.

             (7) não houver sentido de tráfego oposto à rota desejada;

(8) não houver violação de bloqueio na região da rota desejada;

(9) a seção de via pertencente à rota estiver livre.

O  sinaleiro  referente  ao  bloqueio  de  entrada  de uma  rota deverá apresentar  o

aspecto  vermelho  (Bloqueio  Fechado)  se não  houver  rotas  alinhadas  do  tipo

Origem/Destino ou Chamada;

O sinaleiro referente ao bloqueio de entrada de uma rota do tipo Origem/Destino

somente pode apresentar  o aspecto amarelo (Bloqueio Aberto) se a referida rota

estiver alinhada e se existirem condições seguras  para que o trem trafegue pela

rota;

O tempo de travamento de rota deverá garantir o travamento da rota por um período

de  tempo  que  permita  que  um  trem  à  máxima  velocidade,  menor  taxa  de

frenagem, maiores tempos de atraso e maior inclinação de via  possa

parar antes de um bloqueio fechado ou mesmo ocupar a seção de via da rota com

a garantia de AMVs travados;

O alinhamento de uma rota de chamada somente pode ser efetivado:

(1) se todos os requisitos dos itens (1) a (6) anteriores forem cumpridos;

(2) se não existir outra rota de chamada conflitante;

(3) após transcorrida uma temporização suficiente para que um trem em sentido

contrário,  em sua  máxima  velocidade,    menor  taxa  de frenagem,  maiores

tempos de atraso e maior inclinação de via  consiga parar antes da

abertura da rota;

O sinaleiro referente ao bloqueio de entrada de uma rota de chamada  somente

pode apresentar o aspecto vermelho piscante (Bloqueio Aberto em Chamada) se
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esta rota  estiver  alinhada, e se  existirem  condições seguras  para  que o trem

trafegue pela rota;

             O cancelamento de uma rota já alinhada, não pode ser efetivado enquanto existir

trem ou veículos de manutenção na região da rota;

O  cancelamento de uma  rota  Origem/Destino somente  pode  ser  efetivado, de

forma automática, pela passagem completa  do trem ou veículo  de manutenção

pelo  trecho da rota  ou  por  comando temporizado que garanta  que  um  trem  à

máxima velocidade, menor taxa de frenagem, maiores tempos de atraso e maior

inclinação de via possa parar antes do bloqueio de entrada;

O  cancelamento de  uma  rota  de Chamada  deverá ser  imediato,  desde que não

exista trem ou veículo de manutenção na região de aproximação. Caso contrário

somente pode ser  efetivado  após transcorrida uma temporização que garanta o

travamento da rota por um período de tempo que permita que um trem à máxima

velocidade,  maior   inclinação  de  via,  maiores  tempos  de  atraso  e  menor  taxa  de 

frenagem possa parar antes do bloqueio ou mesmo ocupar a seção de via da rota com 

a garantia da região de AMV travada;

Uma  proibição  de  entrada e/ou saída de um bloqueio  deverá impedir  que rotas

Origem/Destino  ou  de  Chamada  sejam  alinhadas  utilizando  o  bloqueio

respectivamente como entrada ou saída;

Uma proibição de entrada e/ou saída de um bloqueio deverá permanecer efetivada

até  que  um  comando de  remoção da  mesma  seja  executado  pelo  Posto  de

Controle autorizado; 

Uma rota alinhada deverá entrar em processo de cancelamento se uma proibição de

entrada e/ou saída for imposta nos referidos bloqueios; 

O bloqueio de entrada de uma rota deverá ser fechado se ocorrer o destravamento

ou perda de correspondência de uma máquina de chave ou de um detector de

posicionamento de agulha relacionado à rota;

A interdição de máquinas de chave de determinada região de AMVs deverá impedir

o alinhamento de rotas nesta região e a movimentação das respectivas máquinas

de chave;

A interdição de máquinas de chave de determinada região de AMVs deverá impor

uma curva de frenagem de segurança que garanta a parada do trem antes dos
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bloqueios de proteção das referidas chaves.

 

5.5.4  Travamento de Máquina de Chave

Uma máquina de chave deverá permanecer travada nas seguintes condições: 

a) pertencendo a alguma rota alinhada ou que esteja em cancelamento;

b) havendo presença de trem ou veículo de manutenção dentro do intertravamento e

na região de violação de bloqueio da máquina de chave;

c) existência de imposição de comando específico  de  interdição de máquinas  de

chave de determinada região de AMVs.

 

5.5.5  Funções Restritivas 

Comandos restritivos  são  prioritários e deverão poder  ser impostos  em qualquer

modo operacional mesmo em situações de degradação do sistema;

Um comando restritivo deverá ser mantido até que um comando de cancelamento

seja solicitado pelo posto autorizado;

O comando restritivo não deverá sobrepor os limites impostos por  degradações do

sistema;

No caso de falha do posto originador da função restritiva, esta função deverá poder

ser retira da do posto de comando ativo;

Deverá poder ser efetivada pelas IHMs, independentemente de estar ativa, porém a

sua retirada somente pode ser executada pela IHM que impôs  o comando ou do

Posto de Comando ativo  em caso de falha desta IHM;

A imposição de quaisquer funções restritivas deverá permanecer  enquanto não for

solicitada a sua retirada, independente dos níveis de degradação do sistema. 

5.5.6.  Proteção para Inversão de Sentido de Movimentação de Trem

O SSC deverá possuir mecanismos de proteção que permitam a inversão do sentido

de movimento dos trens em qualquer local da via, respeitando as condições de

segurança de tráfego;

A inversão  de  sentido de movimento  do  trem  deverá  garantir  que os  limites  de

movimento autorizado não sejam conflitantes.
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5.5.7.  Proteção contra Movimento de Recuo (Rollback Protection)

O SSC deverá ser concebido para monitorar o sentido de movimentação do trem e

oferecer proteção contra movimento de recuo ("Rollback Protection");

O SSC deverá prover "Rollback Protection" em qualquer ponto das vias e do pátio;

Uma vez  que o SSC detecte um movimento de recuo, ele deverá aplicar freio de

emergência e parar o trem numa distância percorrida pelo trem nunca superior a

2,0 metros.

 

5.5.8.  Proteção de Velocidade Zero

O SSC deverá assumir, em qualquer configuração do sistema, velocidade zero quando 

a velocidade do trem for menor que 1,0 km/h, num tempo de pelo menos 2 segundos.

5.5.9.  Proteção de Integridade do Trem 

O SSC deverá verificar continuamente a integridade do trem, ou seja, se todos os

carros estão acoplados e, caso seja detectado desacoplamento de algum carro,

deverá  comandar  a  aplicação  de  frenagem  de  emergência  e  gerar  perfil  de

velocidade  seguro  ao  trem  trafegando  imediatamente  atrás. A  detecção  de 

desacoplamento  deve  ser  garantida  pelo  ATC de  bordo,  nessa  situação  deve  ser 

aplicado emergência em todos os carros.

5.5.10  Segurança na Base de Dados e nos Enlaces de Comunicação do Sistema

Todos os bancos de dados do SSC que manipulam as informações de segurança

deverão possuir controle de acesso visando impossibilitar acessos não autorizados;

Todas as comunicações de dados vitais deverão possuir os seguintes requisitos: 

(1) protocolos que garantam a segurança, 

(2) baixo tempo de latência; e 

(3) não deverão permitir que informações destinadas a um determinado destinatário

sejam processadas por outro destinatário;

O  enlace de  comunicação  de dados  deverá  incluir,  na  estrutura  do protocolo,

mecanismos  de  autenticação  de  entrega  de  mensagens,  principalmente  nos

enlaces de comunicação envolvidos com a segurança.

 

75



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

5.5.11  Mensagens de Alarmes

Todas  as  mensagens de alarmes relacionadas à segurança do  sistema deverão ser 

enviadas aos Postos de Controle do SSC (via principal e pátio) e CCO .

5.6.  Requisitos Operacionais do Sistema de Sinalização e Controle – SSC

 5.6.1  Gerais

A operação dos trens deverá ser realizada através de operador e

os recursos que possibilitem a condução dos trens pelo operador deverão ser

previstos em ambas as cabeceiras dos trens;

As informações relativas ao modo operacional do SSC deverão ser sinalizadas nos

Postos de Controle e nas consoles das duas cabeceiras do trem. 

Independentemente do modo operacional do SSC, o ATC de Bordo deverá possibilitar 

que a supervisão da movimentação do trem, inclusive diagnóstico

de anormalidades e/ou falhas, possa ser realizada nas duas cabeceiras do trem;

5.6.2.  Requisitos  Operacionais das IHMs  do Sistema  de  Sinalização e Controle 

de trens – SSC 

5.6.2.1.  Gerais

O SSC deverá possuir IHMs no Posto de Controle Local – PCL  nas Linhas e no

pátio;

             Os PCLs deverão ser instalados em locais onde existam equipamentos de Controle

de  Intertravamento  e  serão  utilizados  apenas  em  situações  de  contingência

operacional ou em atividades de manutenção;

As telas gráficas das IHMs deverão possuir interfaces amigáveis, utilizar o conceito

de janelas e facilitar a interpretação de informações pelos seus operadores;

As telas gráficas das IHMs deverão apresentar a sinalização de todos os comandos,

indicações e diagnósticos que ocorram no SSC, inclusive mensagens de alarme,

erros e comandos inconsistentes;

Nota:  As  mensagens  de alarme,  erros  e comandos  inconsistentes deverão  ser

aprovadas pela CONTRATANTE na etapa de desenvolvimento do projeto e possibilitar

alterações futuras pela CONTRATANTE.

As informações das telas  a serem apresentadas no monitor  de vídeo das IHMs,
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deverão possuir as seguintes características:

(1) Exibir as informações ao operador de forma ordenada e não congestionada;

(2) Exibir  os  comandos  de  maneira  sequencial  para  não  exigir  movimentos

repetitivos do operador;

(3) Exibir comandos utilizando-se preferencialmente de ícones ao invés de letras e

números;

(4) Destacar e identificar os comandos que exigem uma rápida ação do operador

através de cores padronizadas;

(5) Tornar clara a diferenciação entre as cores atribuídas aos comandos, e utilizar

entre 3 e 7 cores diferentes por tela.

As informações das telas  gráficas  deverão ter atualização automática e em tempo

real  e estar  sempre presentes  nas  janelas,  independentemente dos modos  de

operação do sistema;

As  IHMs  deverão possuir  recursos de auto-ajuda aos  operadores (“Help”), com a

finalidade de auxiliá-los em situações operacionais e de manutenção;

Nota: O  conteúdo do "Help" deverá ser  aprovado pela CONTRATANTE  na  etapa de

Desenvolvimento do Projeto e possibilitar alterações futuras pela CONTRATANTE.

As  telas  das IHMs  deverão possuir  uma  área  para apresentação dos 4 últimos

alarmes ocorridos no sistema com data, hora e tipo;

As  IHMs  deverão possibilitar  a criação de  janelas  de textos  para  colocação de

orientações aos operadores, tais como: informações dos manuais de operação ou

manutenção do sistema, mensagens orientativas, programações operacionais e de

manutenção;

A prioridade na operação do SSC seguirá a seguinte ordem: IHMs do CCO  terão a 

prioridade de controle, seguida pelas IHMs do PCL com menor prioridade;  

k) Nas telas  das IHMs  deverão ser evitados os excessos de seleção de objetos do

SSC para a execução de um comando;

 Os eventos  ocorridos  durante a operação  do sistema  (comandos, indicações e

mensagens  de alarme)  deverão ser armazenados  por um período de 60 dias. Os

eventos ocorridos nas últimas 48 horas deverão ser consultados de forma “on line”,

sem interrupção do funcionamento  da  aplicação de controle,  os  demais  serão

consultados de forma “off-line”;
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Nota: Os eventos deverão ser estruturados de forma a possibilitar flexibilidade nas

consultas, por exemplo: tipo de evento, período de ocorrência, equipamento, local

de ocorrência / domínio, trem específico, entre outros, definidos em conjunto com

a CONTRATANTE.

As informações de manutenção  deverão ser sinalizadas nas IHMs do PCL,

e do CCO, e compreender o funcionamento de máquinas de chave, sinaleiros ,

fontes  de alimentação, equipamentos  de intertravamento, interfaces de comunicação, 

e  outros  equipamentos   prioritários  ao funcionamento do sistema;

O  sistema  deverá  permitir  que os  parâmetros  operacionais,  que não  afetem  a 

segurança, possam ser modificados através das IHMs sem a necessidade de troca de 

versões de software. 

     

5.6.2.2.  Posto de Controle Local

 As IHMs do PCL da via principal deverão estar configuradas para controlar todos os

equipamentos da região controlada, incluindo a lógica de Intertravamento;  

A IHM do PCL do Pátio deverá estar configurada para controlar todas as vias

operacionais,  manutenção e testes do pátio,até a região denominada de “zona de 

transferência”, onde a partir daí o CCO assumirá prioritariamente o controle das vias 

operacionais.

As  IHMs  dos PCLs deverão possuir  telas gráficas  com o diagrama esquemático da

Linha ou Pátio no trecho sob controle, contendo as seguintes informações:

(1 ) posição dos trens;

(2) código de velocidade autorizado;

(3) identificação dos trens; 

(4) estado dos sinaleiros;

             (5) estado das máquinas de chave das regiões de AMVs;

(6) sentido de tráfego;

(8) estado das rotas;

(9) restrições operacionais;

(10)informações de data e hora;

            (11) e outras que se fizerem necessárias à operação Degradada e à manutenção

do SSC;
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A IHM do PCL deverá possuir telas gráficas que contenham a arquitetura básica com 

todos os estados e diagnósticos do SSC; 

A IHM do PCL deverá possuir recursos de manutenção preditiva que possibilitem a

detecção preditiva de desvios no funcionamento dos itens do SSC, antes que os

mesmos  atinjam  uma  situação  de  falha. Essa  situação deverá ser  sinalizada e

armazenada.

Nota: Os itens, a serem monitorados na manutenção preditiva e disponibilizados

pelo SSC deverão ser  aprovados pela CONTRATANTE na etapa de Consolidação  do

Projeto.

A  IHM  do  PCL  não  deve  possuir  software  residente  para  a  execução  dos

diagnósticos preditivos dos equipamentos que compõem o SSC.

5.6.2.3. Posto de Controle Local do Pátio

O  Posto   de   Controle   Local   do   Pátio   deverá   executar,  dentre  outras,   as 

funcionalidades básicas, abaixo relacionadas que deverão ser  detalhadas durante o 

desenvolvimento do Projeto:

Informações trocadas com o CCO :

(1) Relação “on line” dos próximos despachos e recolhimentos de trens;

(2) Despachos e recolhimentos de trens;

(3) Identificação do trem;

(4) Alarme de Indisponibilidade de trem para despacho;

Informações trocadas com o SSC do Pátio:

(1) Alinhamento e cancelamento de rotas entre dois  pontos  quaisquer do Pátio,

solicitadas pelo operador do posto de controle;

(2) Posicionamento contínuo dos trens nas seções de via do Pátio;

(3) Movimentação de máquinas de chave;

(4) Estado operacional das máquinas de chave;

(5) Estado de rotas;

(6) Estado de sinaleiro;

(7) Transferência de modalidade de controle entre os PCLs do pátio e do CCO 

(8) Área interditada;
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(9) Sentido de movimento;

(10)Zona de transferência disponível para despacho/recolhimento;

(11)Estacionamentos disponíveis para despacho/recolhimento;

(12)Bloqueio de entrada/saída de zona de transferência aberto;

(13)Bloqueio de entrada de zona de transferência aberto com rota de chamada;

(14)Sentido de tráfego na zona de transferência;

(15)Estado da zona de transferência; 

(16)Diagnóstico remoto dos equipamentos controlados;

 (17)Função de alerta sonoro-visual iminente de movimentação de trem nas regiões

automáticas do Pátio e terminais de manobra;

(18)Indicação de trem habilitado para despacho.

5.6.2.4  IHMs Portáteis de Manutenção

As  IHMs  Portáteis  de Manutenção deverão permitir  a  realização de  manutenção

corretiva e preventiva dos itens do SSC;

As IHMs Portáteis de Manutenção deverão possibilitar a monitoração e o registro de

todos os eventos dos equipamentos e módulos do SSC, inclusive as informações

que trafegam nas redes de comunicação;

Os eventos e as informações deverão ser  estruturadas de forma a facilitar  sua

consulta e entendimento pelo técnico de manutenção;

As  IHMs  Portáteis de Manutenção deverão possuir  uma aplicação específica que

simule as  telas operacionais  onde, a  partir  dos eventos  armazenados  pode  ser

reproduzida a visualização gráfica dos eventos ocorridos (“play back”) na operação do 

SSC;

As  IHMs  Portáteis  de  Manutenção  deverão possuir  aplicações  específicas  que

viabilizem o diagnóstico exaustivo de determinados itens do SSC, apresentando os

resultados,  através  de  gráficos  de  desempenho.  Exemplos  aplicados  nesses

diagnósticos: processamento, taxa de  comunicação, erros, tempos  de resposta,

entre outros;

As IHMs Portáteis  de  Manutenção  deverão  possibilitar  a  execução  de  testes

isolados, integrados  e  dinâmicos  das  condições  reais  de  funcionamento  dos

equipamentos do SSC, registrando todos os resultados obtidos;
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 As IHMs Portáteis de Manutenção deverão possuir toda a documentação do sistema 

necessária para a realização de suas tarefas disponível para consulta.

5.6.2.5.  Modos de Controle da Região de AMV´s

As regiões de AMVs deverão possuir os seguintes modos respeitando a seqüências

de prioridades

(1) Central: controlada pelo CCO;

(2) Local: controlada pelo PCL do SSC;

(3) Automático: controlada automaticamente pelo sistema SSC;

(4) Manutenção:  controlado pelo PCL  do SSC  ou  através  da IHM portáteis de

Manutenção; 

Notas: 

O Modo de Controle Central tem prioridade sobre os demais modos, sendo

que o CCO deverá permitir requisitar  a passagem para o modo de controle

Local, Manutenção ou Automático;

O PCL somente pode requisitar o modo de controle Local se o CCO estiver

em falha ou ocorrer  uma transferência autorizada pelo CCO,  sendo que o

PCL  deverá  permitir  requisitar  a  passagem  para  o  modo  de  controle

Manutenção ou Automático;

No caso de falha  do  CCO em  modo Central,  o  modo de controle deverá

passar  para Automático, permitindo nestas condições  que o  PCL possa

requisitar o modo Local ou Manutenção.

 

5.6.2.6.  Modos de Controle de Máquinas de Chave

As Máquinas de Chave deverão possuir os seguintes modos de operação:

(1) Remoto: onde a movimentação  das máquinas de chave é  controlada  pelas

IHMs do CCO ou PCL;

(2) Local: onde a movimentação das máquinas de chave é realizada pela manivela

no corpo da máquina de chave; 

(3) Automático:  onde  a  movimentação  das  máquinas  de  chave  é  realizada

automaticamente pelos equipamentos do SSC.
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5.6.2.7.  Modos de Controle para Despacho em Regiões de Manobra

Os  modos de controle para despacho de trens em regiões  de manobra  são os

seguintes:

(1) Central: controlado pelo CCO;

(2) Local: controlado pelo PCL do SSC;

(3) Automático: controlado automaticamente pelos equipamentos do SSC.

5.6.2.8.  Modos de Controle das Vias de Estacionamento e Acesso do Pátio

O  SSC  deverá  permitir  que  as  vias  de  estacionamento  e  acesso  ao  pátio  de

manutenção sejam configuráveis através dos Postos  de  Controle,  nos  seguintes

modos:

(1) Operação:  supervisão  e  controle  da  entrada  e  saída  de  trens  do  pátio

efetuados pelo CCO, (despacho e recolhimento);

(2) Manutenção:  supervisão  e  controle  da  entrada  e  saída  de  trens  do  pátio

efetuados pelo Posto de Controle Local do Pátio;

Nota: Em caso  de degradação do CCO, o Posto de Controle Local do Pátio

deverá ter condições de controlar  os  modos  de operação e  manutenção das

referidas vias de manutenção e acesso ao pátio.

5.7.  Requisitos Funcionais  do Sistema de Sinalização e Controle de Trens – 

SSC 

5.7.1  Gerais

O SSC deverá possuir  as funções de Proteção Automática  de movimentação dos

Trens - ATP ("Automatic Train Protection") e as funções de Controle Automático

de Trens - ATC ("Automatic Train Control");

O  SSC deverá permitir  que o  Sistema  Integrado de  Controle  de Tráfego e Energia 

–  SICTE  realize   a supervisão,  controle  e  regulação  da  movimentação  de  trens 

conforme os requisitos operacionais e funcionais definidos neste Termo;

Todas as funções de ATP e ATC deverão ser supervisionadas e controladas através

dos Postos de Controle Local e CCO, conforme critérios operacionais e de degradação 

definidos neste Termo;

O  SSC deverá  realizar  a supervisão e  controle  da  movimentação  dos trens  na
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região  do  Pátio,  através  do  Posto  de  Controle Local e CCO,  de acordo com 

critérios operacionais e de degradação definidos neste Termo;

O SSC deverá prover todos os diagnósticos necessários à manutenção preventiva,

preditiva e corretiva dos seus itens e das interfaces nos Postos de Controle;

Todas  as  informações  de  diagnóstico deverão  ser  armazenadas em  bancos  de

dados alocados em servidores específicos do SSC que deverão disponibilizar essas

informações aos Postos de Controle Local e ao CCO;

O SSC deverá prover recursos para a condução do trem, nas duas cabeceiras dos

trens;

Os  requisitos  funcionais  e  operacionais  do  SSC  deverão  permitir  uma  total

integração de todos os seus componentes  e dos demais sistemas de interface;

Os Postos de Controle Local e CCO deverão realizar a consistência e verificação de 

comandos e permitir o acompanhamento de todo o processo de efetivação da função 

desde a sua requisição.

5.7.2.  Rotas por Origem – Destino  

Esta  função  é  utilizada  para  permitir  a  passagem  de  um  trem  ou  veículo  de

manutenção  por uma  região de AMV  de forma segura, onde o alinhamento será

concluído  após  o  travamento  das  máquinas  de  chave  envolvidas  na  rota,

estabelecimento de tráfego e abertura do bloqueio de entrada (sinaleiro com aspecto 

amarelo).

 O  cancelamento  de  rotas  deverá  ser  totalmente  automático  e  imediato  com  a

passagem completa do trem pela rota alinhada;

 

5.7.3.  Seleção de Bloqueio de Entrada e Saída

Permitir  que  o alinhamento de  rotas  ao  longo da  via  principal  e  das  vias  de

recolhimento  e  despacho  dos  estacionamentos  e  pátio,  possa  também  ser

realizada através da seleção manual de bloqueio de entrada e saída nas regiões

de  AMVs  no  modo  de  controle  da  região  de AMVs  em  Central  ou  Local,

respeitando a hierarquia dos Postos de Controle Local ou CCO;

O  cancelamento  de  rotas  deverá  ser  totalmente  automático  e  imediato  com  a
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passagem completa do trem pela rota alinhada;

Quando  o  cancelamento  de  rota  for  realizado  através  de  comando  de

cancelamento  de  rota  originado  nos  Postos  de  Controle Local ou CCO, as  rotas  

deverão  ser canceladas por tempo (tempo de travamento de rota) caso exista algum 

trem em movimento  na região  de aproximação da rota  ou  imediatamente,  caso a 

região de aproximação esteja livre ou com os trens parados (velocidade zero).

5.7.4.  Rotas por Chamada

Esta  função  é  utilizada  para  permitir  a  passagem  de  um  trem  ou  veículo  de

manutenção  por  uma região de  AMVs  de  forma  segura, em  Modo  de Condução

Manual,  onde  o  alinhamento  será  concluído  após  o  travamento  das  máquinas  de 

chave envolvidas  na rota, estabelecimento  de  tráfego e abertura do bloqueio  de 

entrada sinaleiro  com aspecto  vermelho  piscante  e  deverá  atender  aos  seguintes 

requisitos:

Permitir  que o controle de alinhamento de rotas ao  longo das vias e do  pátio

possa ser realizado através de comandos dos Postos de Controle Local ou CCO; 

O  alinhamento  de  rota  de  chamada  deverá  ser  utilizado  em  situações  de  falsas 

ocupações, em situações  de acoplamento e  reboque  de  trens  no interior  da  região 

de AMVs  ou em outras situações onde não seja possível o alinhamento de rota por 

origem - destino; 

Quando  o  cancelamento  de  rota  for  realizado  através  de  comando  de

cancelamento  de  rota  originado  nos  Postos  de  Controle Local ou CCO, as  rotas  

deverão  ser canceladas por tempo (tempo de travamento de rota) caso exista algum 

trem em movimento  na região  de aproximação da rota  ou  imediatamente,  caso a 

região de aproximação esteja livre ou com os trens parados (velocidade zero).

5.7.5.  Rota Permanente

Esta função é utilizada para permitir que uma rota alinhada por origem-destino ou por 

chamada seja memorizada automaticamente após a passagem completa do trem ou 

veículo de manutenção, e deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Ser  possível em todas  as vias, estacionamentos  e pátio, através de comandos dos 

Postos de Controle Local ou CCO;
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b) Um comando  de  cancelamento de  rota,  dado pelos  Postos  de  Controle Local ou 

CCO,  deverá cancelar   automaticamente  a  memorização  da  rota  (Origem  - 

Destino), respeitando os requisitos descritos neste Termo.

5.7.6.  Proibição de Saída nos Bloqueios

Esta função é aplicada aos bloqueios que delimitam as regiões de AMVs e, quando

ativa,  deverá  proibir   o  alinhamento  de  rotas  (origem  –  destino,  chamada  e 

permanente), cujo bloqueio de saída esteja proibido, e deverá atender aos seguintes 

requisitos:

a) Impor  o  estado fechado para o bloqueio de  entrada de rotas  alinhadas ou em

alinhamento, cujo bloqueio de saída esteja proibido, cancelando a rota alinhada

depois de transcorrido o tempo de travamento;

b) Poder  ser aplicada a um bloqueio ou a todos os bloqueios de determinada região

de AMVs através dos Postos de Controle Local ou CCO;

c) Esta função é considerada restritiva, ou seja,  deverá ser imposta pelo Posto de 

Controle Local ou CCO , e uma  vez  imposta somente  pode ser  retirada através do 

Posto de Controle Local originador do comando ou em caso de falha deste, através do 

CCO, ou vice versa.

5.7.7.  Proibição de Entrada nos Bloqueios

Esta função é aplicada aos bloqueios que delimitam as regiões de AMVs e, quando 

ativa,  deverá  impedir  o  alinhamento  de  rotas  (origem  -   destino   ,  chamada  e 

permanente)  cujo bloqueio de entrada esteja proibido, e deverá atender aos seguintes 

requisitos:

a) Impor  o  estado fechado para o bloqueio de  entrada de rotas  alinhadas ou em

alinhamento, cujo bloqueio de entrada esteja proibido, cancelando a rota alinhada

depois de transcorrido o tempo de travamento;

b) Poder  ser aplicada a um bloqueio ou a todos os bloqueios de determinada região

de AMVs através dos Postos de Controle Local ou CCO; 

c) Esta função é considerada restritiva, ou seja, deverá ser imposta independente do

Posto de  Controle estar  ativo, e uma  vez  imposta somente  pode ser  retirada

através do Posto de Controle originador do comando ou em caso de falha deste,
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através de outro Posto de Controle ativo.

5.7.8.  Travamento de Máquina de Chave

Esta função é aplicada às  máquinas de chave  de determinada região de AMVs  e,

quando ativa,  deverá  travar  e impedir,  de  forma  segura,  o seu movimento, e  

deverá

atender aos seguintes requisitos:

a) Deverá permitir que o travamento possa ser aplicada de forma independente a cada 

conjunto  de  máquinas de chave da agulha e  respectivo  jacaré móvel  (quando 

aplicável)  ou a todas as  máquinas de chave da agulha e  respectivo  jacaré móvel 

(quando aplicável) da região de AMV através dos Postos de Controle;

b) 

Esta  função  é  considerada  restritiva,  ou  seja,  deverá  ser  imposta  pelo  Posto  de 

Controle Local ou CCO , e uma  vez  imposta somente  pode ser  retirada através do 

Posto de Controle Local originador do comando ou em caso de falha deste, através do 

CCO, ou vice versa.

 

5.7.9.  Interdição de Seção de Via 

Esta função é aplicada a uma determinada seção de via, selecionada nos Postos de

Controle Local ou CCO, e quando ativada, deverá impor código de velocidade ZERO 

aos trens na seção devia interditada, e deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Ser implementada de forma a permitir que a interdição possa ser aplicada a uma

seção de via de forma independente ou a um conjunto de seções de via;

b) 

Esta  função  é  considerada  restritiva,  ou  seja,  deverá  ser  imposta  pelo  Posto  de 

Controle Local ou CCO , e uma  vez  imposta somente  pode ser  retirada através do 

Posto de Controle Local originador do comando ou em caso de falha deste, através do 

CCO, ou vice versa.

 

5.7.10. Controle de Região de AMVs

Esta função  deverá ser  implementada  de forma  a  permitir  a  mudança do  modo de 

controle de regiões  de AMVs, através dos  Postos  de Controle Local ou CCO, e 
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deverá atender  aos seguintes requisitos:

a) Deverão  ser  previstos  os  modos  de  controle  Central,  Local,  Manutenção  e

Automático conforme especificado nos requisitos operacionais deste Termo;

b)  Esta  função  deverá  permitir  que  o  controle  seja  realizado  para  cada  uma  das 

regiões de AMVs de forma independente, disponibilizando as suas  indicações nos 

Postos de Controle Local e CCO;

5.7.11.  Movimentação de Máquina de Chave

Esta função deverá possibilitar o movimento de cada conjunto de máquinas de chave 

da agulha e respectivo jacaré móvel (quando aplicável) para as posições: Normal e 

Reversa, através dos Postos de Controle Local ou CCO; 

O comando e a indicação de correspondência das máquinas de chave deverão ser

independentes para cada conjunto formado pelas máquinas de chave da agulha e

do respectivo jacaré móvel (quando aplicável);

A alimentação elétrica  deverá  ser  retirada  em situações  nas  quais  o  tempo  de

movimentação tenha ultrapassado os limites previstos no projeto, bem como após

o conjunto ter completado o seu curso e informar a sua correspondência ao SSC;

O SSC deverá disponibilizar a indicação de correspondência das máquinas de chave 

aos  Postos  de Controle Local e CCO, somente após  ter  confirmado que a  posição 

física da agulha  e  do  respectivo  jacaré  móvel(quando  aplicável)  corresponde  com 

o comando enviado;

O SSC deverá disponibilizar a indicação de posição física da agulha e do respectivo

jacaré móvel (quando aplicável) aos Postos de Controle.

 

5.7.12.  Proteção Contra Violação de Bloqueio 

Esta função deverá garantir o fechamento do sinaleiro e bloqueio da rota, garantindo

um perfil de parada aos trens que se localizam na aproximação de uma região de

AMV onde exista uma violação de bloqueio; 

O SSC deverá caracterizar como uma violação de bloqueio quando o trem ou veículo 

de manutenção entrarem numa região de AMVs sem ter  rota  alinhada ou se  a 
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posição da agulha e do respectivo jacaré  móvel   (quando aplicável)  não estejam 

favoravelmente posicionados para a sua passagem;

Esta  função  deverá  permanecer  ativada  enquanto  permanecer  as  condições

originadoras do evento;

O  SSC  deverá disponibilizar  a indicação de  violação de bloqueio aos  Postos  de

Controle.

5.7.13. Restrição de Velocidade de Via

Esta função é aplicada  a uma única seção de via ou a um conjunto de seções de

via,  ou  ainda  através  da entrada  de  dados  das  rotas  de  origem  e  destino

necessárias a restrição de velocidade;

Esta  função  deverá  ser  ativada,  através  dos  Postos  de  Controle Local ou CCO, 

limitando  a velocidade dos trens em 40 km/h ou outro valor limite estabelecido pelo 

CCO. A limitação de velocidade aplicada nas seções de via deverá respeitar os limites 

civis de velocidade;

O  SSC deverá garantir  que  o  trem  respeite a restrição  de  velocidade  durante o 

seu movimento  em toda a  seção selecionada; 

Esta função deverá ser realizada em ambos os sentidos de movimento (normal ou

reverso), compreendendo as seções de via selecionadas nos Postos de Controle;

Esta função é considerada restritiva, ou seja, deverá ser imposta independente do

Posto de  Controle estar  ativo, e uma  vez  imposta somente  pode ser  retirada

através do Posto de Controle originador do comando ou em caso de falha deste,

através de outro Posto de Controle ativo.

5.7.14. Supervisão e Controle dos Perfis de Velocidade

Os perfis de velocidade estabelecidos no percurso deverão respeitar os limites de

velocidade civil, limites de velocidade de entrada nas plataformas,  as restrições de 

velocidade, e o cumprimento do limite autorizado de movimento ;

O SSC deverá supervisionar e controlar continuamente a velocidade real do trem

respeitando  a  velocidade  autorizada,  de  forma  que  a  velocidade  do  trem  não
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exceda a velocidade autorizada pelo SSC;

O SSC deverá gerar  perfis    de  velocidade  que garantam  conforto  aos passageiros, 

menor desgaste de equipamentos e de consumo de energia elétrica;

A definição  e o detalhamento dos  perfis  de velocidade a serem utilizados nos

trajetos deverão ser comprovados através de simulações na Etapa de Consolidação

do Projeto.

5.7.15.  Inversão de Sentido de Movimento do Trem

O SSC deverá monitorar e controlar de forma contínua e automática, a detecção dos 

trens, o sentido de movimentação, os limites autorizados de movimento e as condições 

da via;

O SSC deverá aplicar o freio imediatamente caso a direção atual de movimentação

não corresponda à autorizada ao trem;

A inversão de sentido de movimento do trem só será efetivada após garantida as

condições de segurança estabelecida neste Termo de Referencia; 

A efetivação da inversão de sentido de movimento do trem deverá ocorrer de forma

sincronizada com a reversão de cabine de comando do trem;

Esta função deverá ser disponibilizada nos Postos de Controle Local ou CCO e pode 

ser aplicada em qualquer ponto das vias.

 5.7.16. Reversão de Cabine dos Trens

A transferência de comando de uma cabine para outra, somente será permitida com o 

trem parado e após a cabine oposta ter sido selecionada . 

A reversão de cabine de comando não deve alterar a condição do estado das portas 

de aberto para fechado ou vice versa.

A transferência de funcionalidades do ATC de bordo na operação de reversão de 

cabine dos trens, somente após ter detectado velocidade zero;

O SSC ( ATC de bordo) deverá transferir suas funcionalidades da console de comando 

do trem para a outra cabine, após a sua  reversão;

O ATC de bordo  deverá supervisionar a reversão de cabine no modo de condução do

trem.
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5.7.17.  Habilitação de Terminal de Manobra (Ciclo Automático) 

A função Ciclo Automático deverá estabelecer rotas automáticas para manobra de 

trens em regiões de intertravamento, em particular a manobra de retorno automático 

nas estações terminais.

Para  que  esta  função  seja  executada  será  necessário  que  a  região  de 

intertravamento esteja em modo Automático.

Os ciclos deverão ser memorizados no intertravamento e na sua inicialização, ao 

menos um ciclo deverá estar ativado na região de intertravamento, como condição 

default. 

Além da manobra  de retorno automático,  outros  ciclos  poderão ser  definidos de 

acordo com o plano de via. 

5.7.18. Diagnóstico Remoto

O  SSC  deverá  realizar  o  diagnóstico  de  todos  os  seus  itens,  identificando  e

classificando pelo seu grau de importância;

Todos os diagnósticos remotos deverão ser confiáveis e objetivos a fim de auxiliar

as equipes  de manutenção na identificação de falhas  e mau funcionamento de

itens do SSC; 

O diagnóstico  remoto deverá contemplar  o estado de funcionamento dos  itens  do

SSC e suas interfaces;

Os  diagnósticos  deverão ser  armazenados  em  bancos  de  dados  alocados  em

servidores específicos do SSC, disponibilizando essas informações aos Postos de

Controle Local e CCO e ao SAM ( Sistema de Apoio à Manutenção); 

Um  item  do  sistema  que  não  esteja  funcionando  adequadamente  deverá  ser

identificado  nas  telas  das  IHMs  de  tal  forma  que  possa  ser  identificado

prontamente pelos operadores dos Postos de Controle Local e CCO.

5.8  Degradações 

 5.8.1  Gerais

O  projeto  do  SSC deverá  prover  diagnósticos  remotos  para  detecção  de  todas 

as  anormalidades  de  funcionamento  e/ou  falhas  nos  seus  equipamentos, 
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disponibilizando  todas as informações  de  forma organizada e classificada  para o 

CCO e aos PCLs do SSC.

      

             5.8.2  Trem 

5.8.2.1. ATC de bordo

Nas  ocorrências  de falha  de uma unidade ATC de bordo,  o SSC deverá continuar se 

comunicando através da unidade  redundante. Essa comutação deverá ser automática 

e em tempo real;

A  aplicação  do  freio de  emergência  pelo ATC de bordo  nos  trens  deverá  ocorrer  

nas seguintes situações:

 (a) Insuficiência de taxa de frenagem pelo freio de serviço máximo diante da

curva de segurança de movimento autorizado pelo SSC;

(b) No caso de falha nos dois equipamentos ATC do trem.

     

5.8.2.2.  Controle de Intertravamento

Em casos de degradação do Controle de Intertravamento, o SSC deverá garantir  o

fechamento dos bloqueios e as correspondências das máquinas de chave;

O SSC deverá continuar gerando os limites de velocidade autorizados aos trens 

              considerando  as  condições  restritivas  impostas  pelo intertravamento; 

 5.8.2.3.  IHMs do SICTE

Em casos de degradação das IHMs do SICTE, as funções deste sistema deverão 

continuar funcionando de forma automática e as funções de ATC deverão poder ser 

impostas ou removidas através da IHM do PCL do SSC referente a Linha;

Em caso  de degradação do SICTE, o Posto de Controle Local do Pátio deverá ter

condições de controlar os modos de operação e manutenção das referidas vias de

manutenção, via de teste e acesso ao Pátio.

         5.9. Requisitos de Montagem e Instalação

Os  projetos  de  instalação  dos  equipamentos,  quadros,  bastidores,  painéis, 

alimentação de energia e respectivas cablagens, deverão estar de acordo com as 
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normas  citadas  nesta  especificação,  bem  como,  atender,  no  mínimo,  os  itens 

descritos a seguir:

• Arranjo Físico das Salas de Equipamentos

Os equipamentos deverão ser arranjados dentro das salas de equipamentos de modo 

a minimizar as distâncias entre equipamentos que possuem maior interfaceamento. A 

distribuição dos equipamentos deverá contemplar a função de cada um, evitando a 

possibilidade de ocorrência de interferências elétricas.

Os  equipamentos  que  tiverem indicações  e/ou pontos  de  monitoração e  controle,  

deverão  estar  localizados  de  forma  a  permitir  que  um  único  homem  consiga 

supervisioná-los ou operá-los.

• Conexões Externas

Toda  a  cablagem  dentro  da  sala  de  equipamentos  deverá  estar  protegida  em 

canaletas ou dutos, devendo ser arranjada de modo a permitir a perfeita identificação 

dos cabos.

Os cabos e fios que estiverem ligados a equipamentos sujeitos a vibrações mecânicas 

deverão ser do tipo flexível.

O projeto de caminhamento dos cabos deverá ser elaborado de modo a minimizar as 

distâncias, bem como a utilização de emendas nos cabos.

A  cablagem  deverá  ser  sempre  assentada  e  presa  nos  corre  cabos  ou 

bandejamentos, se for o caso.

Os cabos para alimentação de equipamentos a margem da via deverão ser instalados 

em redes de dutos preferencialmente enterrados. As travessias de vias que forem 

necessárias  deverão  atender  aos  requisitos  constantes  das  normas  da  ABNT 

respectivas.( Travessias sob via férrea) .

• Terminações elétricas

Todas as terminações deverão ser preferencialmente feitas com terminais presos por 

simples compressão (sem solda) aos condutores e com respectiva identificação, de 

acordo com o projeto de instalação.

Toda terminação de cabos externos (do campo) deverá ser provida de supressores de 

tensão.
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             5.10.  Requisitos Fabricação e Montagem de Equipamentos

a) Requisitos Gerais

Todos os equipamentos integrantes do Sistema Sinalização deverão ser montados 

segundo  uma  concepção  modular  e  devem,  sempre  que  possível,  ter  formato  e 

disposição padronizados.

Os  componentes  dos  equipamentos  eletrônicos  deverão  ser  cartões  de  circuito 

impresso ou em outra forma de montagem modular (módulos).  Os cartões de circuito 

impresso e os módulos deverão ser montados em gavetas.  As gavetas deverão ser 

montadas em gabinetes

Cada cartão  de circuito  impresso,  módulo  ou gaveta  deverá  ter  a  sua montagem 

mecânica e elétrica, independente,  devendo a remoção de qualquer um deles ser 

efetuada de forma simples e imediata, sem que seja necessário desfazer ligações ou 

remover peças de montagem de quaisquer outros.

Os armários e as caixas de equipamentos de energia deverão ter a sua construção e 

o tratamento de superfície internas e externas, executados de forma a proteger os 

equipamentos contra os fatores adversos do meio ambiente onde se localizarem.

Todos os pontos do equipamento onde existirem níveis de tensão capazes de causar 

choques elétricos ao pessoal de manutenção deverão ser claramente identificados e 

protegidos.

b) Gabinetes

Os gabinetes deverão ser construídos com chapa de espessura não inferior à bitola 

14 MSG e com reforços estruturais  de forma a serem autoportantes e possuírem 

portas, e fechamentos laterais. Todos os gabinetes deverão ter formas e dimensões 

idênticas e ser pintados na cor cinza RAL 7032 , com altura máxima de 2.200 mm  e 

índice de proteção igual ou melhor ao IP-52.

Deverão ser concebidos de forma a facilitar o acesso aos componentes, assim como 

a remoção de qualquer módulo ou cartão de circuito impresso.

Deverão ser previstos pontos de sustentação que facilitem o transporte até o local de 

instalação, assim como o ponto de aterramento.
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Os gabinetes deverão possuir  meios adequados para a ventilação forçada ou por  

dissipação do calor  por  convecção,  para manter  a  temperatura interna dentro dos 

valores especificados para as condições de trabalho de qualquer componente.

c) Condições Ambientais

O desempenho e a confiabilidade especificados para o Sistema de Sinalização não 

deverão ser afetados pelas condições ambientais, observando-se o disposto a seguir:

• Temperatura ambiente:

Admite-se uma variação entre 10°C e 45°C, para equipamentos instalados nas salas 

técnicas e entre 10°C e 60°C, para equipamentos instalados à margem da via e a 

bordo dos trens.

• Umidade :

Os  equipamentos  instalados  nas  salas  técnicas  deverão  operar  numa  faixa  de 

umidade relativa de 10 a 95% sem condensação .

• Interferências:

Os equipamentos do Sistema de Sinalização deverão ser imunes a interferência de 

tensões induzidas por transientes de corrente na catenária, geradas por operações de 

disjuntores  ou da corrente  de tração.   Deverá  também ser  imune a interferências 

eletromagnéticas ou a qualquer outro tipo de interferência externa ou localizada no 

ambiente de instalação ou de operação, capaz de afetar o respectivo desempenho ou 

confiabilidade.

• Vibrações:

Os equipamentos de via do Sistema de Sinalização deverão ser imunes a vibrações 

causadas pela circulação de trens ao longo da via, sem que seja necessário efetuar 

ajustes periódicos para correção do efeito dessas vibrações.

O equipamento de bordo deverá ser resistente à vibrações (segundo o ensaio contido 

na norma ABNT/NBR 8365),  ou seja,  vibrações nas três direções,  senoidais,  com 

freqüência f variando entre 4Hz e 200Hz, e amplitude a expressa em milímetros como: 
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a = 25 / f para f entre 4 e 10 Hz.

a = 250 / f2 para f entre 10 e 100 Hz.

As tabelas abaixo deverão ser  consideradas como referência :

TREM

Parâmetros Condições Internas Externas Truque

Temperatura  (°C)

Operação (funcionamento)                       

+60

0

+60 

0

+60

0

                                       Max.

                                       Min.

Armazenamento

Max.

  Min.

+70

-10

+70

-10

+70

-10
 Temperatura de Choque

Max.

  Min.

+60

-5

+60

-5

+60

-5

Umidade

Operação (funcionamento)

Max.

  Min.

95%

5%

100%

5%

100%

5%
Armazenamento    

                                                          Max.

                                                          Min.

95%

5%

95%

5%

95%

5%

Vibração

5 to 10 Hz

10 to 50 Hz

50 to 100 Hz

100 to 200 Hz

200 to 1000 Hz

7.6mm p-p

1.5 g p

1.5 g p

1.5 g p

-

5mm p-p

4.0 g p

4.0 g p

4.0 g p

4.0 g p

6mm p-p

6 g p

6 g p

6 g p

6 g p

Choque Mecânico

Transporte

 (pulso de 11-msec)
10gp 10gp 10gp

Montado

 (pulso de 11-msec)
10gp 12gp 50gp

Condições Ambientais

Fumaça

Água

Pó

Pó e particulas metálicas

Sim

Não

Não 

Não

Sim

Sim

Sim 

Sim

Sim 

Sim 

Sim 

Sim

Ambientes em Plataformas, Vias e Áreas abertas
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Parâmetros Condições Plataformas, vias e regiões de áreas abertas

Temperatura  (°C) Operação (funcionamento)                       

                                       Max.

                                       Min.

Armazenamento

Max.

                                                             Min.

Temperatura de Choque

Max.

                                                             Min.

Umidade Operação (funcionamento)

Max.

                                                             Min.

Armazenamento    

                                                            Max.

                                                            Min.

Umidade

5 to 10 Hz

10 to 50 Hz

50 to 100 Hz

100 to 200 Hz

200 to 1000 Hz

2 g p

2 g p

2 g p

2 g p

-

Vibração

Transporte

 (pulso de 11-msec) 10 g pico

Montado

 (pulso de 11-msec)
10 g pico

Choque Mecânico

Fumaça

Água

Pó

Pó e particulas metálicas

Sim

Sim

Sim

Sim
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• Ventilação:

Os locais onde serão instalados os equipamentos do Sistema de Sinalização serão 

providos  de  ar-condicionado.  No  caso  de  emprego  de  janelas  e  aberturas  para 

ventilação  dos equipamentos,  estas  deverão  conter  proteção  contra  a  entrada  de 

poeira e umidade.

     d) Manutenibilidade

O sistema deverá ser concebido levando em conta as instalações e condições de 

operação  dos  equipamentos,  seja  para  intervenção  de  natureza  corretiva  ou 

preventiva.   As  atividades  de  manutenção  preventiva  não  deverão  interferir  ou 

degradar a disponibilidade do sistema.

Os  recursos  de  manutenção  deverão  incluir  todas  as  instruções  necessárias  ao 

cumprimento dos requisitos de confiabilidade.

Os  equipamentos  deverão  ter  incorporado,  em  sua  constituição,  facilidades  de 

“hardware”  e  “software”  para  auxílio  à  manutenção  corretiva.   Estas  facilidades 

deverão diagnosticar os módulos em falha e indicá-los às equipes de manutenção ao 

nível local (através de indicadores luminosos) e ao nível de Posto de Controle Local 

em terminal de vídeo.

e) Segurança

A  segurança,  que  se  constitui  no  objetivo  principal  deste  sistema,  deverá  ser 

alcançada através do atendimento simultâneo e combinado dos seguintes requisitos 

de projeto:

• Projeto de circuitos elétricos vitais em estrita obediência, ao Princípio de Falha 

Segura (comprovada por Análise de Segurança e Homologada em operação prática).

• Utilização de equipamentos vitais para desempenho de funções de segurança 

(funções vitais);

• Utilização de equipamentos não vitais deverá ficar limitada ao desempenho de 

funções não-vitais, ou deverá ser controlada por circuitos e equipamentos vitais que 
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bloqueiam a execução da função controlada em caso de falha que possa afetar a 

segurança.

Poderá ser realizada, a critério do METROFOR,  a análise de segurança do sistema 

de sinalização, proposta por entidade reconhecida independente, podendo,  esta ser 

dispensada para o caso de sistemas comprovados e homologados.

.       

6. SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE TRÁFEGO E ENERGIA - SICTE

6.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

6.1.1. Arquitetura do Sistema

O Sistema integrado de  Controle de Tráfego e Energia (SICTE) se compõe de um 

conjunto de recursos de hardware  e software  que agrega de forma integrada as 

funcionalidades requeridas ao controle de tráfego, supervisão e controle de energia 

de tração e de equipamentos auxiliares relativos ao projeto de implantação da Linha 

Tronco  sul  do  METROFOR,  assim  como  de  apoio  gerencial  à  operação  e 

manutenção dos sistemas/equipamentos integrantes.

Os  seguintes  critérios  e  premissas  deverão  nortear  a  solução  de  arquitetura  do 

SICTE:

a) Elevada disponibilidade e autonomia dos diversos subsistemas que compõem o 

SICTE.  As funções consideradas críticas, tais como Base de Dados, Supervisão e 

Controle de Tráfego, Energia, Tração e Auxiliares, rede de comunicação do CCO, 

canais  de  comunicação  com  os  Intertravamentos  Vitais  Microprocessados, 

computadores  do  sistema  de  Video-Wall,  serão  dualizadas  e  incorporarão 

mecanismos de comutação automática dos respectivos hardware, em caso de falha;

b) Utilização,  no  nível  de  SICTE,  de  equipamentos  modernos  aderentes  aos 

padrões  internacionais  de  sistemas  abertos  que  proporcionem  facilidades  de 

evolução, manutenção, expansão bem como de integração aos outros sistemas que 

interfaceiam com o SICTE;

c) Continuidade  da  operação  comercial  durante  a  implantação  do  sistema, 

obedecendo  a  uma  seqüência  planejada  de  atividades  de  instalação, 

comissionamento, testes e operação assistida;
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d) Compatibilização  de  Interfaces  com  o  Sistema  de  Sinalização,  de 

Telecomunicação, de Suprimento de Energia e de Auxiliares;

e) Otimização e  racionalização  das soluções  de  arquitetura  e  configuração do 

sistema, adequadas às necessidades do METROFOR no que tange à operação de 

tráfego, controle de suprimento de energia, tração e auxiliares;

f) Capacidade  de  evolução  e  expansão,  com  vistas  aos  Estágios  futuros  de 

implantação  do  METROFOR,  dotado  de  facilidades  de  inclusão  de  hardware 

adicional bem como de reconfiguração de software, segundo as necessidades do 

METROFOR.

O SICTE destinado à linha SUL do METROFOR abrange 24 km e 20 estações, 

compreendendo as estações do trecho Carlito  Benevides a Chico da Silva,  bem 

como o Pátio de manutenção Vila das Flores . 

A arquitetura básica do SICTE deverá ser composta de:

a) Centro de Controle Operacional:

• Servidores  e  Interface  de  Comunicação:  responsável  pelo  processamento 

central e comunicação de dados com o campo;

• Console de Operação de Tráfego (Linha e Pátio): responsável pela interface 

homem-máquina para operação de tráfego;

• Painel  Sinóptico  de  Tráfego:  responsável  pela  visualização  das  condições 

gerais de tráfego;

• Console de Energia, Tração e Auxiliares: responsável pela interface homem-

máquina para operação de energia, tração e auxiliares;

• Console de Supervisão: responsável pela interface homem-máquina para supervisão 

de operação de tráfego, energia, tração e auxiliares;

• Console  de  Engenharia:  responsável  pela  interface  homem-máquina  para 

configuração do SICTE e simulação para treinamento de operadores;

• Console  de  Manutenção  e  Diagnóstico  de  Falhas:  responsável  pela  interface 

homem-máquina para log de eventos, alarmes e monitoração de falhas.
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b) Estações:

• Equipamento  de Interface  de  Comunicação  (IC):  parte  integrante  do Sistema de 

Sinalização,  responsável  pela  comunicação  local  com  o  Intertravamento  Vital 

Microprocessado;

• Paineis de comando, controle e supervisão de energia: responsável pela interface 

com os equipamentos de Energia (Subestações, Cabines e Rede Aérea) e Serviços 

Auxiliares  das  estações.  Estes  painéis  não  fazem  parte  do  escopo  deste 

fornecimento,  devendo  estar  fornecidos  e  instalados  quando  da  implantação  do 

SICTE. Todos os módulos de interface entre o painel e o sistema de transmissão 

óptico , ou seja,  conversores seriais (modebus-485) /  ethernet , deverão compor o 

escopo de fornecimento do SICTE .Deverá ser previsto um quantitativo mínimo de 

32 conversores.

6.2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

6.2.1. Descrição Geral do Escopo

Serão fornecidos os produtos e serviços necessários ao projeto, desenvolvimento e 

implantação do Sistema Integrado de Controle de Tráfego e Suprimento e Energia 

(SICTE) da linha Sul, trecho compreendido entre as estações  Carlito Benevides a 

Chico da Silva, e pátio de manutenção Vila das Flores,  deverá ser entregue em 

perfeito funcionamento e operando de forma integrada com os demais Sistemas com 

os quais faz interface .

6.2.2. Equipamentos e Sistemas

Os Equipamentos e Sistemas básicos previstos são os seguintes:

•  Equipamentos de informática para as Consoles de Tráfego, Energia,  Supervisão, 

Engenharia, Manutenção e Diagnóstico de Falhas;

• Servidores de dados e aplicação;

• Equipamentos de interface de comunicação com Sistema de Telecomunicações 

• Painel de Tráfego;
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• Os equipamentos de informática para rede local;

• Painel de Alimentação;

• Armário para os Servidores;

• Mobiliário para todas as Consoles;

• Módulos de Interface Serial (Modbus/Profibus) / Ethernet para os equipamentos já 

instalados, em todas as Unidades Remotas de Estações, Subestações e Cabines;

• Impressoras;

• Sistema de alimentação No-Break complementar (caso a PROPONENTE julgue 

necessário). 

6.2.3. Serviços

Os serviços básicos previstos são os seguintes:

• Serviços de engenharia  necessários à realização  do projeto  (Hardware e Software), 

fabricação,  montagem,  instalação,  incluindo  o  projeto  ergométrico  para  o  SICTE, 

treinamentos,  testes em fabrica testes de comissionamento e aceitação  do  sistema  e 

operação assistida;

• Treinamento de capacitação objetivando a compreensão da tecnologia  utilizada       e a 

manutenção  e  operação  dos   componentes  do  Sistema  Integrado  de  Controle  de 

Tráfego e Energia,  incluindo local, instrutores qualificados, material didático e demais 

recursos necessários (manuais,  data-show,  instrumentação,    equipamentos,  etc.) à 

sua realização;

• Armazenagem, embalagem e transporte de todos os  itens dos equipamentos do 

SICTE, desde a sua origem até o  envio  ao  local  de  montagem  e  instalação 

definitiva;

• Montagem e instalação dos equipamentos e acessórios, do SICTE;

• Interligações  e  conexões  dos  cabos  dos  Equipamentos  do  CCO,  Estações, 

Subestações e Cabines;

• Testes  em  fábrica, pré-comissionamento e comissionamento  dos  equipamentos 

pertencentes ao SICTE;

• Disponibilização  de pessoal  técnico  especializado e equipamentos,  instrumentos, 

acessórios e outros necessários à realização de inspeções e testes;
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• Suporte e Assistência Técnica durante o Período de Garantia;

• Acompanhamento da Operação Assistida, por um período de 4 meses ;

• Serviços de "as built", resultando, se necessário, na adequação do projeto ao 

equipamento ou na revisão de toda a documentação técnica que sofrer adequação 

durante o processo de implantação;

Todas  as  despesas  de  transporte,  desembaraço  alfandegários,  seguros  e 

armazenamento  do  escopo  de  fornecimento  serão  da  responsabilidade  da 

CONTRATADA.

6.2.3.1. Escopo do treinamento 

O treinamento deverá abranger os seguintes tópicos :

• Capacitação técnica para a quantidade de 10 (dez) treinandos;

• Operação  para  número  de  treinandos  a  ser  definido  pelo  METROFOR, 

devendo  ser  considerado  como  mínima,  a  seguinte  distribuição  :   05(cinco) 

treinandos  para  Console  de  operação  de  tráfego  da  linha  principal,  05  (cinco) 

treinandos para operação da Console de Operação do pátio , 05(cinco) treinandos 

para  a  Console  de  Energia  e  auxiliares,  05(cinco)  treinandos  para  a  console  de 

supervisão  ,05(cinco)  treinandos  para  a  console  de  engenharia  e  05  (cinco) 

treinandos para a console de manutenção e diagnostico de falhas ;

•  Painel sinóptico de tráfego  e servidores – 05 (cinco) treinandos 

• Manutenção Preditiva,  Preventiva  e Corretiva,  de  todo o sistema  para a 

quantidade de  15  (quinze)  treinandos,  

• Manutenção Corretiva  em  Bancada  (Laboratório),  para a quantidade de 10 

treinandos.

• A CONTRATADA deverá ainda ministrar treinamento sobre o “simulador” , 

integrante  do escopo de fornecimento , para (05) treinandos .

• A  CONTRATADA  deverá  fornecer  local,  instrutores  qualificados,  material  

didático, e  demais  recursos  necessários  (manuais,  data-show, instrumentação, 

equipamentos, etc.) à realização dos treinamentos;
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• Caso o treinamento se realize em Fortaleza, a CONTRATADA poderá utilizar 

locais  cedidos  pelo  METROFOR  ,  definidos  em  comum  acordo  com  a 

CONTRATANTE . 

Todos  os  treinamentos  poderão  ser  gravados  e  editados  pela  CONTRATADA 

com recursos  audiovisuais  que possam  ser  utilizados  em  treinamentos  futuros 

pela CONTRATANTE, e serem fornecidos em mídia eletrônica do tipo DVD.

6.3. CONCEPÇÃO BÁSICA 

6.3.1. Introdução:

A Concepção básica do Sistema integrado de  Controle  de Tráfego e Energia do 

trecho  compreendido  entre  as  estações  Carlito  Benevides  e  Chico  da  Silva 

(Linha  Sul)  e  Pátio  de  Vila  das  Flores,  tem  como  objetivo  fornecer  as 

especificações básicas para o Sistema que se pretende adquirir, detalhando a 

sua  constituição  e  as  características  e  funções  dos  sub-sistemas  e 

equipamentos que o compõe, de forma a dar os subsídios para elaboração de 

um futuro projeto executivo.

Os sub-sistemas e equipamentos listados no item 6.1.1 referentes a arquitetura 

básica  do  SICTE  serão  agora  detalhados.  No  diagrama  do  Anexo  S  – 

Documentos  de  Referência,  podemos  notar  que  o  SICTE  se  baseia  numa 

estrutura informatizada no qual todos os computadores de Consoles, Painel e 

Servidores  se  comunicam  através  de  uma  rede  Ethernet  dualizada.  A 

comunicação dos Servidores com o campo (Estações, Cabines e Subestações) 

é feita utilizando uma interface, também chamada de “Front End” que se conecta 

ao Sistema de Transmissão Óptico utilizando uma rede Ethernet exclusiva.

6.3.2. Descrição Geral dos Equipamentos do SICTE

6.3.2.1. Servidores e Interface da Comunicação

a) Servidor do SICTE
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 Os Servidores do SICTE deverão ser responsáveis pelas funções de controle de 

tráfego, energia, tração e auxiliares, gerenciamento da Base de Dados de tempo 

real, comunicação com a Console de Operação de Tráfego, Console de Operação 

de Energia, Tração e Auxiliares, Console de Supervisão, Console de Operação do 

Pátio e Console de Manutenção e Painel Sinóptico.

 Os Servidores se constituem  de duas máquinas idênticas, sendo uma Principal e 

outra Reserva, operando no modo “hot-standby”.

 O Servidor Principal recebe os dados referentes ao Sistema de Tráfego, Energia e 

Auxiliares, analisa, processa e os armazena na sua base de dados e os difunde às 

respectivas Consoles de Operação / IHM’s, inclusive para o Servidor Reserva em 

Hot-Standby, para que este atualize e sincronize sua base de dados. 

 Os dados de Tráfego pertinentes à via são difundidos a Console de Operação de 

Tráfego e ao Painel  Sinóptico, enquanto que os dados de tráfego pertinentes ao 

Pátio são difundidos na Console de Operação de Pátio. Analogamente, os dados de 

Energia e Auxiliares são difundidos na Console de Operação de Energia, Tração e 

Auxiliares.

 Os dados  referentes  ao  Tráfego  já  processados  são  submetidos  às  funções  de 

despacho  e  rastreamento  que  geram  novas  informações  que  são  por  sua  vez 

armazenadas e difundidas para os mesmos equipamentos acima mencionados.

 O Servidor Principal  recebe as requisições de comando de tráfego geradas pela 

Console de Operação de Tráfego, armazenando-os como eventos do sistema. Os 

comandos são processados e submetidos à consistência e condições de execução. 

Além disso, o Servidor executa todo o processamento básico, incluindo alinhamento 

e cancelamento de rotas, supervisão das condições de tráfego, gestão de eventos, 

alarmes e relatórios, rastreamento e gestão de tabela horária.

 Analogamente, o Servidor Principal recebe as requisições de comando geradas pela 

Console de Operação de Pátio e pela Console de Operação de Energia e Auxiliares, 

armazenando-as como eventos do sistema e, submetidos à consistência, prévia a 

seu envio ao campo.
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 O intercâmbio  de  mensagens  entre  o  Servidor  e  Consoles  de  Operação  é  feito 

segundo a arquitetura  cliente/servidor,  isto  é,  o  Computador  Servidor  atua  como 

prestador  de  serviços  gatilhados  por  eventos,  os  quais  são  gerados  pelas 

requisições dos clientes (Consoles de Operação ou Painel Sinóptico). O protocolo 

cliente/servidor define que o servidor é passivo e o cliente é ativo, ou seja, o diálogo 

entre os processos é sempre iniciado pelo cliente.

 A  função  de  gerenciamento  de  Base  de  Dados  de  Tráfego  compreende  o 

armazenamento,  consistência  e  integridade  das  informações.  Na  inicialização  do 

sistema, é feita uma sincronização entre as Bases de Dados do Servidor Principal e 

do Servidor Reserva.

 No decorrer  da  operação  em regime,  o  Servidor  Reserva  atua  como cliente  do 

Servidor  Principal  enviando  continuamente  mensagens  via  rede  Ethernet 

requisitando dados a serem atualizados.

 Dispondo  de  duas  unidades  de  processamento  redundantes,  sendo  uma 

considerada Principal e a outra considerada Reserva, a atualização contínua das 

respectivas  bases  de  dados  garante  a  implementação  de  procedimentos  de 

chaveamento automático entre as duas unidades em caso de falha (“hot-standby”).

 O Servidor Principal transfere periodicamente os eventos, alarmes e dados históricos 

de operação para as Consoles de Supervisão e  Manutenção.

 

b) Interface / Font End de Comunicação (FEC) 

 O esquema de comunicação deverá ser do tipo mestre/escravo. O FEC na condição 

de mestre efetua a varredura cíclica das Interfaces de Campo e estas na condição 

de escravo, transmitem mensagens de resposta somente quando especificamente 

interrogadas. 

 c) Interface de Comunicação (IC) com os Intertravamentos.

 Para o sistema de tráfego deverá ser adotada dualidade dos canais de comunicação 

com os Intertravamentos. 
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 A configuração,  onde cada FEC (principal  ou  reserva)  é  conectado a  ambos os 

canais  de  comunicação  Ethernet  com os  ICs locais,  possibilita  que  em caso  de 

indisponibilidade do canal principal relativo a um IC, o chaveamento para seu canal  

reserva seja feito sem a necessidade de comutar o Servidor/FEC.

 

 d) Comunicação com os Painéis de comando, controle e supervisão de energia 

 Para a comunicação com os Painéis de comando, controle e supervisão de Energia 

de tração e Auxiliares, também será utilizada a mesma rede Ethernet, sendo que no 

lado dos painéis não serão duplicados os canais de comunicação.

 Os  Front-Ends de Comunicação (FEC), integrados aos Servidores, deverão possuir 

interfaces  de  rede  Gigabit  Ethernet 10/100/1000 Mbps e  plena compatibilidade com 

o hardware  das interfaces de comunicação de campo (Intertravamento,  Estações, 

Subestações e Cabines).

 Deverão ser fornecidos 32 módulos de Interface de Comunicação Serial / Ethernet 

para  os  painéis  de  comando,  controle  e  supervisão  de  energia  de  tração  e  de 

serviços Auxiliares de Estações, que já se encontram instaladas atualmente. Estes 

módulos  deverão  ser  plenamente  compatíveis  com  o  hardware  das  URs  (que 

utilizam protocolos Modbus/Profibus e do FEC.

6.3.2.2. Console de Operação de Tráfego

As funções da Console de Operação de Tráfego deverão ser realizadas através de 

estação  de  trabalho,  configurada  de  forma  a  atender  os  requisitos  operacionais 

solicitados. A interação entre o operador e o processo  controlado será feita através 

de um conjunto de janelas, apresentadas em dois  monitores, e menus acionados 

pelo  “mouse”.  

Além dos aspectos operacionais do processo, o sistema apresentará  facilidades 

para realizar as tarefas gerais de diagnóstico de falhas, atualização de data e hora 

do sistema e geração de relatórios operacionais diversos. 

Serão duas Consoles de Operação de Tráfego, uma (COT1) responsável pela Linha 

Sul e outra (COT2) responsável pela operação do Pátio de Manutenção.

a) Console de Operação de Tráfego 1 (COT1)
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A COT1, destinada ao controle  de tráfego da Linha Sul,  será composta de uma 

estação de trabalho (desktop), equipada com dois monitores a cores de LCD/LED 

de, no mínimo, 32” de alta resolução, um mouse, um teclado e uma impressora.

 As  telas  de  sinóptico  e  as  janelas  de  diálogo  constituirão  a  interface  entre  o 

Operador e os Processos. As telas e janelas disponíveis no sistema apresentarão 

detalhes  operacionais  necessários  para  despacho  de  trens,  tais  como  envio  de 

comandos de alinhamento de rotas,  injeção/retirada de trens,  reconhecimento de 

alarmes.

 Será  disponibilizada   uma tela  com visão  geral  da  Linha  Sul  e  janelas  parciais  

sobrepostas, com detalhes de cada região de intertravamento.

Haverá também tela de diagnósticos de falhas dos equipamentos computacionais do 

SICTE  onde  serão  visualizados  os  estados  operativos  dos  mesmos.  Esta tela 

também estará disponível na console de manutenção. 

 O processo de navegação entre as telas e janelas de operação obedecerá a uma 

hierarquia de encadeamento lógico, proporcionando uma estrutura de acesso de fácil 

assimilação pelo operador. O mouse será utilizado para a operação nas telas dos 

dois monitores, de forma contígua como se fosse uma única tela.        

 Os arquivos estáticos (mascaras) de telas gráficas estarão residentes no disco da 

própria estação de trabalho, enquanto que os dados dinâmicos serão mantidos na 

base de dados do Servidor do SICTE. Desta forma, as variáveis dinâmicas serão 

atualizadas  via  rede  ethernet,  não  havendo  o  fluxo  de  arquivos  de  imagem, 

otimizando o throughput da rede e o tempo de chaveamento de janelas.

 A impressora do COT1 é destinada para impressão de logs de eventos e relatórios 

do subsistema de tráfego.

b) Console de Operação de Tráfego 2 (COT2)

A Console de Operação do Pátio de Manutenção será composta de uma estação de 

trabalho  (desktop),  dispondo  de  dois  monitores  de  vídeo  de  LCD/LED,  de  alta 

resolução a cores de, no mínimo, 32”, um teclado, um mouse e uma impressora. 

Será  destinada a  supervisão e   operação de movimentação de trens e veículos 

auxiliares no Pátio. 
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Esta console será duplicada no CCO .Somente as funções de supervisão serão 

utilizadas no CCO, quando a operação for realizada localmente pelo PCL do pátio.  

Em casos de falhas no PCL do pátio,  a operação deverá ser plena pela console do 

CCO .  

As indicações de sinalização de campo são disponibilizadas na base de dados do 

Servidor, através de aquisição de dados realizados pelo intertravamento do Pátio 

que os envia ao Servidor por intermédio do Sistema de Transmissão óptico.

Um dos monitores de vídeo será utilizado para visualização de telas de sinóptico de 

tráfego do Pátio  e  janelas de diálogos para comandos de alinhamento de rotas, 

enquanto  que  o  segundo  monitor  será  utilizado  para  visualização  de  alarmes  e 

eventos bem como a composição dos trens.

A  Console  de  Operação  do  Pátio  será  instalada  no  bloco  E  do  Centro  de 

manutenção Vila das Flores e duplicada no Centro de Controle Operacional-CCO, 

devendo obedecer aos conceitos clássicos de ergonomia.

6.3.2.3. Painel Sinóptico de Controle de Tráfego e Energia

O Painel Sinóptico de Controle de Tráfego será composto por:

1.   Dez Painéis de Led de 46” sem borda, com suportes para montagem de um 

vídeo-wall, na configuração 2x5 (dois painéis na vertical por cinco painéis na 

vertical);

2.   Dois gerenciadores de imagem de painel,  cada um com capacidade para 

controlar até 10 painéis (vídeo-wall) de alta resolução gráfica, com 01 (uma) 

interface  para  captura  e  apresentação  de  imagens  de  CFTV  e  02  (duas) 

interfaces de rede de comunicação para conexão à rede dual do Sistema de 

Controle Centralizado;

3.   Um Conversor  serial/Ethernet,  conectado  na  rede  de  controle  local,  para 

habilitar as funções de gerenciamento remoto;

4.   Oito conjuntos de extensores de vídeo-IP;

5.   Dois extensores TX-KVM-IP com saída de vídeo DVI-I;

108



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

6.   Todos os cabos interface de rede, software de configuração, conectores e 

acessórios necessários ao seu funcionamento integrado no sistema, deverão 

ser fornecidos conforme os requisitos especificados neste termo de referência.

O Painel deverá ser dimensionado de forma a suportar o sinóptico de indicações 

para representar as informações, contemplando toda a extensão da Linha Sul.

Para as expansões futuras,  o  painel  deverá  apresentar  facilidades de expansão, 

através de instalação de Estações de Trabalho.

Será  representado  no  Painel  Sinóptico  o  plano  de  vias  sinalizado  de  todos  os 

trajetos, permitindo uma visualização global das condições de tráfego em tempo real.

As variáveis dinâmicas serão enviadas pelo servidor para a estação de trabalho que 

realiza as atualizações da tela do Painel, da mesma forma que foi realizada na tela 

do monitor de vídeo da Console de Operação.

As  modificações  na  tela  serão  realizadas  através  de  recursos  de  configuração 

disponíveis na Console de Engenharia. As telas existentes editadas ou novas telas 

criadas podem ser transferidas à estação de trabalho do Painel Sinóptico, através da 

rede Ethernet.

6.3.2.3.1. GERENCIAMENTO  GRÁFICO

O gerenciamento gráfico do painel sinóptico de tráfego, deverá ser feito através 

de  duas  estações  de  trabalho  (desktop)  funcionando  em modo hot-standby,  

com as seguintes características gerais:

a) Solução de hardware  que permita  o gerenciamento  completo  do painel 

sinóptico  e o conteúdo a ser visualizado;

b) Permitir  o  compartilhamento  de  imagens  e  de  aplicativos  no  painel 

sinóptico ;

c) Ter  as  funcionalidades  para  a  operação  do  painel  sinóptico   e  para  a 

administração e manutenção do próprio gerenciador;
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d) O hardware  das  estações  de trabalho  deverá  contemplar  no  mínimo a 

seguinte configuração :

a. Processador Intel Core I7, 16 GB de RAM;

b. Disco rígido de 1TB 

c. Fonte de alimentação redundante;

d. Placa(s) gráfica(s) com saídas DVI-D;

e. Conexão de rede Ethernet 1Gb/s redundante;

f.  Sistema operacional Windows 7 Ultimate ou versão mais atual;

g. Gabinete industrial;

h. Extensor de teclado e mouse para até 2m.

Em termos de características específicas deverá ser  previsto:

a. Os  desktops  para  gerenciamento   gráfico  deverão  possuir  2  entradas, 

podendo ser escolhidas entre RGB ou DVI, em qualquer combinação. Essas 

entradas podem dar suporte a dispositivos como laptops, equipamento de video-

conferência, dentre outros ;

b. O fornecimento de 3 cabos de cobre DVI-DVI para ligação aos monitores 

do video-wall, até uma distância de 2m. 

c. O equipamento proposto deverá apresentar a necessária compatibilidade 

eletromagnética, de modo a operar corretamente livre de interferências e, não 

atuar  como  fonte  de  interferência  para  os  demais  equipamentos,  sendo 

obrigatório a apresentação dos seguintes certificados de compatibilidade: 

Compatibilidade de Emissão Eletromagnética:

a) EN55022

b) EN61000-3-2

c) EN61000-3-3

Compatibilidade de Imunidade Eletromagnética:

a) EN55024
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6.3.2.3.2. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 

Deverá  ser   previsto  um  software  de  gerenciamento  para  o  ambiente  de 

Sinalização, com as  seguintes características gerais:  

- Possibilidade de visualização simultânea de múltiplas janelas de aplicativos em 

tempo real. As janelas de aplicativos podem ser móveis e de dimensão livre;

- O protocolo de comunicação utilizado para o ambiente de rede deverá ser  o 

TCP/IP.  Todas  as  conexões  de  rede  com  outras  máquinas,  tais  desktops, 

servidores, etc., utilizam este protocolo de comunicação;

-Suportar  ambiente  de  colaboração,  com  arquitetura  baseada  em 

cliente/servidor,  em  que  atualizações  e  repositórios  de  configurações  estão 

disponíveis em um servidor central;

-  Permitir  colaboração  entre  usuários  (através  de  suas  workstations  ou 

desktops) e entre usuários e o painel sinóptico;

-  Permitir  a  operação  remota  das  aplicações  gráficas  exibidas  no  painel 

sinóptico através do mesmo teclado e mouse utilizados pelos usuários;

-  Permitir  a  cópia  de  tela  de  outros  sistemas  (desktops,  servidores,  etc.), 

também, conhecida como funcionalidade de “screen-scrapping”;

-  Prover  facilidades  para  o  controle  de  tamanho e  posição das  janelas  das 

aplicações visualizadas no painel sinóptico;

-  Suporte  a  criação  de  múltiplos  layouts  que  permitam  que  o  usuário  faça 

mudanças  rápidas  e  simultâneas  de  uma  ou  mais  janelas  de  aplicações 

visualizadas no painel sinóptico;

- Permitir o controle (inserção, retirada, posicionamento, etc.)  das janelas de 

aplicações gráficas quando receber alarmes externos gerados pela aplicação;

- Suportar a multi-usuários com permissões diferenciadas para cada usuário;

-  Capacidade  de  salvar  e  re-carregar  toda  a  configuração  do  ambiente  de 

gerenciamento (suporte a “backup” e “restore”).

Em termos de características específicas deverão ser  previstas:
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-  licenças  para  um  painel  sinóptico,  e  pelo  menos  3  operadores  (usuários) 

simultâneos.

6.3.2.3.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os componentes eletrônicos do Sistema de Visualização deverão operar com 

tensão de alimentação de 100 a 240V 50/60Hz, em ambientes com temperatura 

entre  10ºC  e  40ºC  e  umidade  relativa  de  até  80%  não  condensável,  sem 

qualquer prejuízo ao funcionamento do sistema.

Deverão estar inclusos neste fornecimento:

a) Carenagens  em  torno  dos  painéis  sinópticos  para  se  ter  o  melhor 

acabamento de acordo com os padrões de arquitetura de cada sala;

b) Licenças de software,  para o uso de aplicações que serão mostradas no 

painel sinóptico; 

c)  Infra-estrutura de rede de comunicações (Ethernet).  Esta rede deverá dar 

suporte aos protocolos a serem empregados e a banda de rede necessária;

 6.3.2.4. Console de Energia, Tração e Auxiliares

A Console de Energia, Tração e Auxiliares (COE) será composta de uma estação de 

trabalho, com dois monitores de alta resolução a cores, do tipo LCD ou LED  de 32”,  

um teclado, um mouse e uma impressora.

A  COE  desempenhará  as  funções  de  supervisão  e  operação  de  manobra  dos 

equipamentos  das  subestações,  cabinas  de  paralelismo  /  seccionamento  e  dos 

postos  secundários  da  rede  aérea,  bem  como  dos  equipamentos  auxiliares  das 

estações  em superfície  e  subterrâneas,  tais  como elevadores,  escadas  rolantes, 

bombas, etc...

Deverão ser monitorados também todos os equipamentos de suprimento de energia, 

tais como No-Break, Grupo Geradores e sistemas de comutação de energia.
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O  COE  disporá  de  recursos  para  visualização  e  telecomando,  através  de 

representação  gráfica  de  diagramas  unifilares  das  subestações,  cabinas  e  rede 

aérea, e esquemático das estações com indicações dos equipamentos auxiliares. 

Os  arquivos  estáticos  das janelas  de  diagramas unifilares  são armazenados  em 

memória do disco rígido da própria COE.

A impressora da COE é destinada à impressão de log de eventos e relatórios do 

subsistema de Energia, Tração e Auxiliares.

A  COE  será  instalado  no  CCO  devendo  obedecer  aos  conceitos  clássicos  de 

ergonomia.

6.3.2.5. Console de Supervisão

A Console de Supervisão será composta de uma estação de trabalho, dispondo de 

dois monitores de alta resolução a cores, do tipo LCD ou LED de 32” um teclado, um 

mouse e uma impressora.

O Supervisor estará apto a acompanhar as ações dos operadores de tráfego ou de 

energia e auxiliar, através do acesso e a visualização de todas as janelas referentes 

ao sistema de tráfego, energia e auxiliares. Poderá  exibirnos seus monitores de 

vídeo   qualquer  tela  ou  janela   de  qualquer  Console  de  Tráfego  ou  Energia  e 

Auxiliares.

Em condições normais  o  supervisor  se  encarrega da gerência  de  operação  das 

Consoles  COT e COE e emissão de relatórios operacionais  e gerenciais,  sendo 

inibidas  quaisquer  ações  de  controle.   Em  caso  de  falha  de  uma  determinada 

Console ou da necessidade de auxílio aos despachantes/operadores, o supervisor 

pode intervir no sistema e assumir a operação.

A outra tarefa a cargo do Supervisor consiste em atribuir o domínio de atuação dos 

postos de operação, bem como do seu próprio posto.

De forma análoga as Consoles COT e COE, todas as imagens estáticas das telas do 

sinóptico são residentes na memória do disco rígido do Posto de Supervisão, o que 

possibilita a otimização do tempo de chaveamento das telas.
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A Console de Supervisão será instalado no CCO devendo obedecer aos conceitos 

clássicos de ergonomia.

 6.3.2.6. Console de Engenharia

A Console de Engenharia é constituída de uma estação de trabalho, dispondo de um 

monitor de alta resolução a cores, do tipo LCD ou LED de 32”,  um teclado, um 

mouse  e  uma  impressora.  Será  destinada  às  atividades  de  engenharia  e 

manutenção  de  software  do  SICTE.  Manterá  as  últimas  versões  do  sistema 

operacional, pacotes de software de apoio e os programas aplicativos. Permitirá a 

execução das seguintes atividades  de alterações/ desenvolvimento:  

a) Edição das telas de sinóptico;

b) Edição de base de dados e relatórios.

c) Criação, modificação, edição, validação e difusão de Programa de Operação 

referenciado pela função de rastreamento e gestão de terminais. 

A  Console  de  Engenharia  será  dotada  de  memória  de  massa  suficiente  para 

armazenamento de no mínimo 30 Programas de Operação.

Adicionalmente,  esta  Console  disporá  de  software  simulador  para  treinamento  e 

reciclagem dos operadores.

A impressora da Console de Engenharia  será destinada à impressão de texto  e 

hardcopy de telas de sinóptico.

A Console de Engenharia será instalada  no CCO devendo obedecer aos conceitos 

clássicos de ergonomia.

6.3.2.7. Console de Manutenção e Diagnóstico de Falhas

A Console de Manutenção e Diagnóstico de Falhas será composta de uma estação 

de trabalho com um monitor de alta resolução a cores, do tipo LCD ou LED de 32”,  

um  mouse,  um  teclado  e  uma impressora.  Realizará  as   atividades  básicas  de 

manutenção do sistema.

Os alarmes do sistema poderão ser visualizados na tela do monitor de vídeo ou 

direcionados à impressora.
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Disporá  também de recursos para  supervisão “on-line”  dos estados operativos  e 

diagnóstico  de  falhas  dos  equipamentos  computacionais  do  CCO,  das  ICs, 

Intertravamentos, painéis de comando controle e supervisão de energia, bem como 

dos canais de comunicação. 

Serão disponibilizados relatórios de estatísticas de falhas, previamente configurados, 

podendo  ser  criados  outros,  segundo  o  interesse do METROFOR,  com vistas  a 

atender  as  necessidades  de  gerenciamento  de  falhas  e  planejamento  de 

manutenção.

Não será possível  o envio  de comandos ao campo através desta Console.  Esta 

inibição será feita por meio de software, permitindo ao seu usuário apenas o acesso 

ao banco de dados.

A impressora  da Console de Manutenção e  Diagnóstico  de Falhas se  destina à 

impressão de relatórios operacionais e de manutenção.

A Console de Manutenção e Diagnóstico de Falhas será instalada no CCO devendo 

obedecer aos conceitos clássicos de ergonomia.

.

6.3.2.8. Rede Local

A Rede Local do CCO deverá ser padrão Ethernet, baseado no modelo OSI/ISO e 

IEEE 802.3. O protocolo utilizado será TCP/IP com taxa de transmissão compatível. 

Todas as Consoles, Servidores e Painel Sinóptico de Tráfego serão interconectados 

por dois Switches, formando um ambiente de processamento distribuído e integrado.

A  rede  Ethernet  será  dual  com  mecanismos  de,  autodiagnóstico  de  falhas  e 

reconfiguração  automática  da  rede,  garantindo  a  continuidade  operacional  em 

situações de falha.

Trata-se  de  uma  topologia  de  rede  em  estrela,  onde  todas  as  conexões  se 

convergem ao mesmo nó (conjunto de portas interconectadas por um barramento 

interno).

6.3.3. Configuração Básica dos Equipamentos do SICTE
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A configuração básica de hardware do SICTE deverá  oferecer equipamentos 

computacionais  de última geração adequado às necessidades operacionais 

do CCO.

Assim, o fornecimento deverá adotar, como configuração mínima, a seguinte 

para o hardware dos microcomputadores:

6.3.3.1. Servidores e Front-End de Comunicação

Serão fornecidos dois (02) Servidores para o  SICTE : Um principal e um reserva,  

funcionando  em  modo  “hot-standby”.  Esses  servidores  deverão  atender  aos 

seguintes requisitos :

Os Servidores  deverão possuir unidades de disco rígido fixo com capacidade de

armazenamento do sistema operacional, e de banco de dados, programas aplicativos 

e  armazenagem  dos  logs  dos  últimos  6  meses  de  todos  os  eventos  e  alarmes 

ocorridos no SSC da linha Sul, pátio e energia de tração e auxiliares.

Deverá ser utilizado espelhamento dos discos rígidos (RAID 1 ou 0+1);

Os discos rígidos deverão ser facilmente substituídos com o computador ligado (hot-

swap);

 Os servidores deverão  possuir  um disco rígido ligado em espera (on-line spare hot-

standby);   

Deverão ser utilizadas controladoras de disco rígido com cache de escrita mantido

por bateria;

Os  servidores  deverão  possuir  capacidade  de  processamento,  velocidade  de

barramento,  memória  cache  e  RAM  para  atender  ao  sistema  operacional,

gerenciador de banco de dados relacional e programas aplicativos;

O gerenciador  de banco de dados relacional (RDBMS) deverá ter capacidade para

atender a consultas  simultaneamente, sem degradar a capacidade de registro de

todos os eventos e alarmes do SSC e sistemas de interface em tempo real;

Os servidores deverão utilizar memória redundante espelhada (mirrored);   

Os  servidores  deverão  possuir  fontes  redundantes  ;

Os  servidores  deverão  possuir  duas  interfaces  de  rede  padrão Ethernet, baseado 

no modelo OSI/ISO e IEEE 802.3 ,  redundantes;
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Os servidores deverão possuir ventoinhas redundantes;

             Os Servidores deverão ser acondicionados em rack;

Os   Servidores    deverão   ser   expansíveis   até  o  dobro  da   capacidade   de 

disco,memória e número de processadores originalmente instalados;

Os Servidores deverão possuir  unidade de backup externa  com capacidade para

fazer ou restaurar uma cópia de segurança completa em no máximo 2 horas;

Os Servidores deverão prover  mecanismos de autenticação para a segurança  de 

suas  informações,   através  de   autorização  para   consultas   e  atualização de 

diagnósticos;

Deverão ser previstos diferentes níveis de acesso às informações disponibilizadas

pelos  Servidores   utilizando  o  princípio  de  mínimo  privilégio  para cada  grupo  de 

usuários;

Todo  o  acesso  a  informações  disponibilizadas  pelos   Servidores   deverá  ser 

armazenado em registros "log" para auditoria;

Todas  as informações, inclusive de autenticação, deverão trafegar  criptografadas

utilizando protocolos padrão de mercado;

As  informações  de  diagnóstico do SSC deverão estar  disponíveis  para consulta

através de navegadores  "web browser" padrão de mercado, utilizando protocolo

http  "hypertext  transfer  protocol",  por  microcomputadores  fixos  ou  móveis

(notebooks) e dispositivos móveis do tipo PDA "personal digital assistant";

As informações de diagnóstico deverão estar  disponíveis para consulta em tempo

real, organizadas  por subsistemas, itens e componentes de forma hierárquica, e

falhas  devem  ser  facilmente  identificadas  e  localizadas  utilizando  cores

padronizadas;

Os alarmes e eventos deverão ser apresentados de forma classificada através  de

níveis  de  severidade  e  tempo  de  ocorrência,  podendo  ainda  ser  efetuadas

consultas utilizando filtros por subsistemas, itens ou componentes e apresentadas

estatísticas por período;

Os Servidores deverão armazenar  e disponibilizar para consulta e visualização,  toda 

a  documentação  de  operação  e  manutenção  do  SSC devidamente aprovada, em 

formato  html  "hypertext  markup  language" em sua última revisão;

Os Servidores deverão ser  instalados em armário no CCO.
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6.3.3.2.Consoles de Operação de Tráfego (COT)

Serão  fornecidas  duas estações   de  trabalho (desktop)  uma para  a  Console  de 

operação de tráfego (COT1) e outra para Console de Operação do Pátio (COT2) . 

O hardware das estações de trabalho devera ser escolhido utilizando os critérios mais 

atuais e, a título  orientativo, no mínimo com as seguintes características:

             Processador I7 e velocidade de 2,5 MHz (ou superior)

Placa-mãe com barramentos PCI e PCI Express 16x. Freqüência de acesso à 

memória de 1066MHz. Suporte a RAID 0, 1 e 5. Reserva de slots para expansão de 

memória, com vídeo integrado;

Memória RAM de 8GB, DDR2, freqüência de acesso de 667MHz, com possibilidade  

de expansão até 32GB;

02 (dois) discos rígidos fixos do tipo Serial ATA, com velocidade de rotação 7200 rpm 

e velocidade de acesso de 3GB/s, funcionando em RAID 1 com espelhamento e 

capacidade efetiva de armazenamento de 500GB cada;

Unidade de leitura/gravação de DVD, com velocidade de 16x;

Duas portas de padrão Ethernet, baseado no modelo OSI/ISO e IEEE 802.3. 

Quatro portas USB 2.0 e duas portas seriais RS-232;

02  (dois) monitores de alta resolução a cores, do tipo LCD ou LED de 32”.

Teclado padrão ABNT e mouse “three-bottom” .

6.3.3.3. Console de Operação de Energia, Tração e Auxiliares (COE)

As características técnicas e configuração do Posto de Operação de Energia, Tração 

e Auxiliares são idênticas às Consoles de Operação de Tráfego.

6.3.3.4. Console de Supervisão

As características técnicas e a configuração de hardware do Posto de Supervisão 

serão idênticas às das Consoles de Operação de Tráfego.
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6.3.3.5. Console de Engenharia

A Console de Engenharia é baseado em estação de trabalho, equipada com:

 Processador I7 e velocidade de 2,5 MHz (ou superior)

Placa-mãe com barramentos PCI e PCI Express 16x. Freqüência de acesso à memória 

de 1066MHz. Suporte a RAID 0, 1 e 5. Reserva de slots para expansão de memória, 

com vídeo integrado;

Memória RAM de 8GB, DDR2, freqüência de acesso de 667MHz, com possibilidade de 

expansão até 32GB;

02 (dois) dDiscos rígidos fixos do tipo Serial ATA, com velocidade de rotação 7200 rpm 

e velocidade de acesso de 3GB/s, funcionando em RAID 1 com espelhamento e 

capacidade efetiva de armazenamento de 500GB cada;

Unidade de leitura/gravação de DVD, com velocidade de 16x;

Duas portas de rede padrão Ethernet, baseado no modelo OSI/ISO e IEEE 802.3. 

Quatro portas USB 2.0 e duas portas seriais RS-232;

01 (um) monitor de alta resolução a cores, do tipo LCD ou LED de 32”

Teclado padrão ABNT e mouse “three-bottom” .

 6.3.3.6. Console de Manutenção e Diagnóstico de Falhas

A Console  de  Manutenção  e  Diagnóstico  de  Falhas  é  baseada  em estação  de 

trabalho, equipada com:

 Processador I7 e velocidade de 2,5 MHz (ou superior)

Placa-mãe com barramentos PCI e PCI Express 16x. Freqüência de acesso à memória 

de 1066MHz. Suporte a RAID 0, 1 e 5. Reserva de slots para expansão de memória, 

com vídeo integrado;
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Memória RAM de 8GB, DDR2, freqüência de acesso de 667MHz, com possibilidade de 

expansão até 32GB;

02 (dois) dDiscos rígidos fixos do tipo Serial ATA, com velocidade de rotação 7200 rpm 

e velocidade de acesso de 3GB/s, funcionando em RAID 1 com espelhamento e 

capacidade efetiva de armazenamento de 500GB cada;

Unidade de leitura/gravação de DVD, com velocidade de 16x;

Duas portas de rede Fast Ethernet;

Quatro portas USB 2.0 e duas portas seriais RS-232;

01 (um) monitor de alta resolução a cores, do tipo LCD ou LED de 32”

Teclado padrão ABNT e mouse “three-bottom” .

6.3.3.7. Painel Sinóptico de Tráfego

I- Interface com o Painel

 A interface com o Painel Snóptico deverá será feita através de duas estações de 

trabalho, cada uma com:

a) 01 Processador Intel i7;

b) 16 Gbytes mínimo de memória  RAM;

c) 1TB Gbytes de disco rígido;

d) Interface Fast Ethernet duplicada;

e) Unidade de DVD R.

6.3.3.8. Impressoras

a) Impressora a Laser

 Deverão  ser  fornecidas  02  (duas)  impressora  Laser  do  tipo  gráfico  padrão 

PostScript, 600 dpi e 12 ppm no modo texto.

b) Impressora a Jato de tinta Colorida
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 Deverão ser fornecidas 06 (seis) impressoras jato de tinta colorida, 600 dpi, 5 ppm 

no modo gráfico.

6.3.3.9. Rede Local

A  rede  Ethernet  deverá  utilizar  02  (dois)  Switches  de  no  mínimo  24  portas  , 

gerenciáveis.  Os  Switches  deverão  ser  instalados  em  um  gabinete  padrão  19” 

juntamente com os Servidores.

6.3.3.10.  Gabinete dos Servidores

Os servidores, Switches, Interfaces de Comunicação (Front-End) serão montados no 

interior  de  um gabinete  metálico  auto-suportante  e  porta  frontal,  com dimensões 

apropriadas,  conforme  projeto  de  ergonomia,  integrante  deste  escopo  de 

fornecimento.

O  gabinete  seguirá  o  padrão  19”,  de  acordo  com  a  norma  EIA  RS  310B. 

proporcionando:

a) Suporte;

b) A funcionalidade necessária para a inspeção e manutenção;

c) A fixação e passagem de cabos e chicotes de fios;

d) Circulação de ar satisfatória para os equipamentos.

Os gabinetes dos Servidores deverão possuir, ainda, as seguintes características:

• Atender a categoria IP52, ou seja, serem protegidos contra a entrada de pó e 

respingos;

• Portas (frontal e traseira):

− Guarnição de borracha, em todo o seu contorno, para uma boa vedação;

− Chave para porta tipo  " yale";

− As portas deverão possuir porta documentos.

• Teto:

− Disporá de 4 (quatro) olhais para suspensão e transporte do gabinete;

− Ventilação para proporcionar circulação de ar no interior do gabinete;
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• Canaletas:

− Construídas em plástico moldado;

− Rasgos laterais para passagem e distribuição dos fios e uma cobertura (ou tampa) 

de fácil remoção.

• Iluminação

− Sistema de iluminação comandada pela abertura da porta.

6.3.3.11. Mobiliário das Consoles

Todo  mobiliário  das  Consoles  deverá  ser  fornecido  e  terá  projeto  ergonômico 

estilizado visando proporcionar maior conforto aos Operadores com características 

modernas e adequadas a uma sala de controle.

O  mobiliário  das  Consoles  será  projetado  para  atender  a  necessidade  de 

visualização do Painel Sinóptico de Tráfego.

O  mobiliário  deverá  ser  dimensionado  para  atender  a  instalação  dos  demais 

equipamentos de telecomunicações, como sistema de rádio , telefonia, sonorização, 

etc...

Os  monitores  de  vídeo  (LCD  ou  LED),  teclado,  mouse  e  impressora  serão 

posicionados estrategicamente sobre a mesa, enquanto que o desktop da Estação 

de Trabalho será alojado no interior da console, com possibilidade de acesso para 

manutenção e ou remoção do mesmo, devendo o projeto da Console garantir  as 

condições adequadas de ventilação no seu interior.   

CONSOLE

a) As  consoles  deverão  ser  do  tipo   Técnico  Ergonômico  com  dimensões 

aproximadas  de 1800 mm x 1000 mm x 1070 (largura x profundidade x altura 

painel traseiro) , podendo ser  dotado de ajuste de altura do tampo de trabalho. 

b) Deverão ser constituídas por quadros modulares em chapa de aço carbono com 

tratamento  antiferruginoso  e  pintura  eletrostática  epóxi  em  cor   fosca 

microtexturizada,  com tampo de  trabalho  e  fechamentos  laterais;  Tampo de 

trabalho com borda frontal ergonômica de 180º.
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c)    O fechamento Traseiro deverá ser de fácil acesso e remoção, em chapa de aço 

carbono,  preferencialmente  com  revestimento.  Painel  Frontal  fabricado  em 

alumínio e fechamento superior, revestido com mesmo laminado do tampo de 

trabalho.

d)     Deverão ser previstos módulos com tomada, conexão USB, lógica e telefonia, 

no tampo secundário, com posicionamento configurável pelo próprio operador 

sem uso de ferramentas, permitindo rápido e fácil acesso. 

e) Canaletas  para  subida  do  cabeamento  vertical  com  divisões  internas  para 

condução dos cabos de energia elétrica e dados (telefonia/rede). 

f) Console  com  sistema  de  ventilação  natural,  facilitando  a  ventilação  dos 

equipamentos informatizados alocados internamente na estrutura com fixação 

por simples encaixe sem necessidade do uso de ferramentas e vão livre sob o 

console permitindo o acesso ao piso elevado, diretamente abaixo da estrutura..

g)     Deverá possuir 01 suporte para CPU tipo torre, construídos em chapa de aço 

carbono dobrada, com pintura eletrostática epóxi na mesma cor do Console;

O  projeto  do  mobiliário  da  console  deverá  ser  submetido  ao  METROFOR  para 
aprovação .

CADEIRA

a) Poltrona giratória espaldar alto, com apóio de cabeça. Assento com regulagem 

de altura. Deverá possuir as seguintes características adicionais:

1) Revestimento em couro ou courino preto;

2) Base em nylon com rodízios com rodas duplas em nylon;

3) Braço  regulável  com  movimento  horizontal  do  apóia  braço  e  dispositivo  de 

abertura (afastamento);

As  características  da  cadeira  a  ser  fornecida  deverão  ser  submetidas  à 

aprovação do METROFOR . 
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6.3.3.12. Quadro de Distribuição

Será instalado em armário metálico auto-suportante que  deverá possuir um conjunto 

de barramentos onde se conectam disjuntores termomagnéticos bipolares 220VAC 

60 Hz específicos para os equipamentos do CCO. O armário permitirá amplo acesso 

para manutenção. Todas as partes energizadas serão completamente protegidas por 

chapas metálicas de modo a não poderem ser tocadas, mesmo com porta frontal  

aberta.

Os disjuntores serão identificados de acordo com o equipamento que atua como 

proteção. As capacidades dos disjuntores serão determinadas em função do estudo 

de proteção e seletividade, garantindo-se proteção de sobrecorrente e curto-circuito. 

Deverá  ser  previsto  a  existência  no  Quadro  de  Alimentação  de  no  mínimo  os 

seguintes disjuntores :

-  Disjuntores  das  Consoles  COT,  COE,  de  Supervisão,  de  Engenharia  e  de 

Manutenção;

- Disjuntores dos gabinetes dos Servidores;

- Disjuntores das Impressoras;

- Disjuntores do Painel de Tráfego;

O  Quadro  de  Alimentação  será  conectado  à  saída  do  No-Break,  integrante  ao 

Sistema de Suprimento de Energia.

6.3.4. Requisitos de Projeto

6.3.4.1. Detalhamento das Funções dos Subsistemas e Equipamentos

O SICTE deverá ser organizado com a seguinte divisão funcional:

a) Subsistema SCADA

O SCADA residente no Servidor deverá realizar as seguintes funções:

• Processamento das informações provenientes do campo;

• Análise e execução de comandos;

• Gestão de base de dados;

• Supervisão dos equipamentos do SICTE;
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• Processamento de eventos;

• Processamento de alarmes;

• Gestão de relatórios;

• Gestão de senhas;

• Gerenciamento dos modos de operação;

• Gerenciamento dos domínios de atuação;

• Comutação dos servidores.

b) Subsistema de Controle de Tráfego (SCT)

 I - IHM da Console de Operação de Tráfego (COT1):

 A IHM da Console de Operação de Tráfego (POT1)  deverá  ser  realizar  as 
seguintes funções:

• Visualização das condições de tráfego e da movimentação de trens;

• Emissão de comandos:

- rota simples/composta;

- rota de chamada;

- ciclo automático;

- traçado permanente;

- chamada de manutenção;

- bloqueio de rotas;

- movimentação de AMVs;

- bloqueio de AMV’s;

- prefixação de trens;

- despacho;

- manobras de terminais. 

• Visualização e reconhecimento de alarmes;

• Visualização dos eventos;

• Supervisão e diagnóstico de falhas dos equipamentos computacionais e canais 
de comunicação do SICTE;

• Solicitação de impressão de relatórios.

II - IHM da Console de Operação do Pátio:

A IHM da Console de Operação do Pátio (COT2) deverá ser realizar as seguintes 
funções:

• Visualização das condições de tráfego do Pátio;

125



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

• Emissão de comandos;

• Visualização e reconhecimento de alarmes;

• Visualização dos eventos.

 III - Painel Sinóptico de Tráfego:

O Painel Sinóptico de Tráfego deverá ser realizar as seguintes funções:

• Visualização da movimentação de trens de toda a linha.

As seguintes funções auxiliares deverão ser realizadas também pelo SCT:

- Gestão de Rastreamento e Identificação de Trens;

- Gestão de Operação com Tabela Horária;

- Gestão de Operação com Intervalo Constante;

- Gestão de Despacho Automático;

- Gestão de Manobra em Terminais.

c) Subsistema de Controle de Energia e Auxiliares (SCEA):

A IHM da Console de Operação de Energia e Auxiliares (COE) deverá ser realizar as 

seguintes funções:

• Visualização do estado operacional dos equipamentos das subestações, das 

cabines  de  seccionamento/paralelismo,  da  rede aérea  de  tração e  dos sistemas 

auxiliares;

• Emissão de comandos;

• Visualização e reconhecimento de alarmes;

• Visualização dos eventos;

• Solicitação de impressão de relatórios;

d) Subsistema de Supervisão

A IHM da Console de Supervisão deverá ser realizar as seguintes funções:

• Idem IHM do Posto de Operação de Tráfego;

• Idem IHM do Posto de Operação de Energia e Auxiliares;

• Mudança de domínio de atuação das consoles;
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• Gerenciamento / Edição de senhas de acesso;

• Impressão de relatórios;

• Supervisão e diagnóstico de falhas dos equipamentos computacionais e canais 

de comunicação do SICTE;

e) Subsistema de Manutenção e Diagnóstico de Falhas (SMDF)

 A IHM da Console de Manutenção e Diagnóstico de Falhas (CMDF)  deverá  ser 

realizar as seguintes funções:

• Registro cronológico de eventos e alarmes dos sistemas de tráfego, energia e 

auxiliares;

• Visualização de eventos e alarmes;

• Supervisão e diagnóstico de falhas dos equipamentos computacionais e canais 

de comunicação do SICTE;

• Supervisão de falhas dos Sistemas de Sinalização, de Suprimento de Energia e 
Auxiliares;

• Emissão de relatórios estatísticos de falha;

• Controle de acesso à via.

f) Subsistema de Engenharia e Treinamento (SENT)

 A IHM da Console de Engenharia deverá ser realizar as seguintes funções:

• Edição de telas, relatórios e banco de dados;

• Programação de funções de gestão de controle de tráfego, energia e auxiliares;

• Criação, edição e difusão de tabela horária;

• Simulação para treinamento de operadores;

• Administração do Sistema Computacional do CCO.

g) Subsistema de Comunicação Front-End (FEC):

O subsistema FEC deverá ser realizar as seguintes funções:
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• Serviços  de  comunicação  entre  o  CCO  e  as  interfaces  de  campo 

(Intertravamento, painéis de comando, controle e supervisão de energia e auxiliares);

• Transferência de dados de processo ao SCADA;

• Comutação do FEC e canais de comunicação;

• Envio de comandos ao campo e recepção de indicações do campo;

• Monitoração de status dos canais de comunicação.

6.3.4.2. Subsistema de Controle de Tráfego da Linha (SCT-COT1)

6.3.4.2.1. Visualização das Condições de Tráfego

As telas de sinóptico da COT1 ou da Console de Supervisão deverão mostrar as 

diversas condições de tráfego através de objetos gráficos e atributos configuráveis. A 

mudança dinâmica dos atributos de cor, estado intermitente dos objetos e caracteres 

alfanuméricos na tela refletirão as diversas situações de campo. As informações que 

deverão ser visualizadas são:

a) Trechos de vias ocupados, desocupados, bloqueados, solicitados ou alinhados;

b) Sentido de tráfego;

c) Posição de Aparelhos de Mudança de Via (AMV) em normal, reverso ou sem 
correspondência;

d) Ciclos automáticos estabelecidos;

e) Traçados permanentes estabelecidos;

f) Ativação de Modo Manutenção em AMV;

g) Códigos de velocidade dos circuitos de via;

h) Violação de sinal;

i) Estado dos sinais:

• aberto (amarelo)

• fechado (vermelho)

• chamada (vermelho intermitente);

• em condição de fim de linha (vermelho);

j) Modo de Operação Local ou CCO;

k)  Modo de Alimentação Normal ou No-break;

l) Janelas de Identificação do Número do Trem.

128



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

6.3.4.2.2. Comandos
Ao  operador  da  COT  ou  supervisor  da  Console  de  supervisão,  deverão  ser 

permitidos os seguintes comandos:

   a) Alinhamento e Cancelamento de Rotas por Origem/Destino.

        b) Comandos de AMVs em Normal e Reverso

        c) Ativação/Desativação de Bloqueio de Rotas

        d) Ativação/Desativação de Bloqueio de AMV

        e) Comando e Cancelamento de Ciclo Automático

        f) Comando e Cancelamento de Traçado Permanente

        g) Comando e Cancelamento de Rota de Chamada

        h) Comando de Chamada de Manutenção

        i) Comando de Transferência Local / CCO

             
6.3.4.3. Subsistema de Controle de Tráfego do Pátio (SCT-COT2)

Este subsistema, residente na Console de Operação do Pátio de Manutenção deverá 

possuir recursos para visualização dos trens e veículos auxiliares, bem como sua 

formação no interior do Pátio, execução de comandos de rotas, geração de alarmes 

e emissão de relatórios de auxílio ao operador CCO em casos de indisponibilidade 

do PCL. 

Para execução dessas funções serão fornecidas Janelas de Sinóptico, Janela de 

Comandos, Janela de Formação de Trens, Janela de Alarmes e Eventos, e Janela 

de Relatórios similares aos PCLs da linha.

Neste subsistema as seguintes funções deverão estar disponíveis:

1. Representação esquemática do Pátio voltada para o controle de tráfego, indicando 

os trechos de via, os aparelhos de mudança de via e os sinais de manobra, além de 

uma indicação geral  de discordância de agulha, com as respectivas informações 

dinâmicas, ex:

a) Ocupação dos trechos da via;

b) Posição dos Aparelhos de Mudança de Via;

c) Estado aberto dos Sinais de Manobra;
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d) Indicação de discordância de agulha (uma informação geral por sinóptico).

2.  Realização  de  seguintes  comandos,  similar  aos  propostos  na  Console  de 

Operação de Tráfego da Linha:

a) Alinhamento e Cancelamento de Rotas Simples;

b) Alinhamento e Cancelamento de Rotas Compostas;

c) Movimentação de AMV’s em Normal/Reverso

d) Bloqueio de Rotas;

e) Bloqueio de AMV’s.

3. As funcionalidades de gerenciamento de alarmes e eventos e relatórios descritos 

para a Console de Operação de Tráfego (COT1) da Linha se aplicam para a Console 

de Operação de Pátio.

As seguintes ocorrências de alarme deverão ser reportadas:

a) Violação de sinal;

b) Perda de detecção “bloqueado” ou “travado” do AMV;

c) Movimentação de Máquina de Chave bloqueada ou travada;

d) Alinhamento de rota para trecho bloqueado.

e) Máquina de Chave sem correspondência;

f) Máquina de Chave em manual;

g) Não execução dos comandos do campo;

h) Comandos cancelados sem a autorização do operador;

i) Falta de energia;

j) Falha no canal de comunicação.;

6.3.4.4. Subsistema de Controle de Tráfego – Telas de sinóptico

As telas de sinóptico da COT1 ou da Console de Supervisão deverão mostrar as 

diversas condições de tráfego através de objetos gráficos e atributos configuráveis. A 

mudança dinâmica dos atributos de cor, estado intermitente dos objetos e caracteres 

alfanuméricos na tela refletem as diversas situações de campo. As informações que 

deverão ser visualizadas são:

a) Trechos de vias ocupados, desocupados, bloqueados, solicitados o alinhados;
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b) Sentido de tráfego;

c) Posição de Aparelhos de Mudança de Via (AMV) em normal,  reverso ou sem 

correspondência;

6.3.4.5. Subsistema de Energia e Tração (SCET)
        
O Subsistema de Energia e Tração deverá ser equipado com recursos de IHM que 

possibilitarão ao Operador, a partir do Posto de Controle de Energia e Auxiliares a  

execução das seguintes funcionalidades:

a) Comandos “Ligar” e “Desligar” para as seccionadoras e para os disjuntores das 

S/E’s Retificadoras;

b) Comandos “Ligar”  e  ”Desligar”  disjuntores  e  seccionadoras das Cabines de 

Seccionamento;

c) Comandos “Ligar”  e  “Desligar”  disjuntores  e  seccionadoras das Cabinas de 

Paralelismo; 

d) Comandos “Ligar” e “Desligar” seccionadoras da Rede Aérea de Tração;

e) Supervisão das seccionadoras,  disjuntores,  transformadores e equipamentos 

auxiliares das S/E’s Retificadoras;

f) Supervisão  dos  disjuntores  e  equipamentos  auxiliares  das  Subestações 

Auxiliares;

g) Comando dos disjuntores das Subestações Auxiliares;

h) Supervisão  dos  disjuntores,  seccionadoras  e  equipamentos  auxiliares  das 

Cabinas de Seccionadoras;

i) Supervisão dos disjuntores, seccionadoras e equipamento auxiliar das Cabines 

de Seccionamento;

j) Supervisão do estado energizado, desenergizado ou aterrado da rede aérea de 

tração;

k) Supervisão das seccionadoras, disjuntores do  grupo retificador;

l)Supervisão do grupo diesel gerador;
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m) Supervisão do sistema de alimentação ininterrupta (No-Breaks);

n) Telemedição das variáveis analógicas e contagem de pulsos (monitoramento 

da Demanda);

o) Edição de senhas de acesso ao sistema;

p) Visualização de eventos;

q) Visualização e o reconhecimento de alarmes;

r) Supervisão do modo de Operação Local / CCO das Subestações e Cabines.

6.3.4.6. Subsistema de Auxiliares (SCEA)

O  Subsistema  de  Auxiliares  deverá  ser  equipado  com  recursos  de  IHM  que 

possibilitarão ao Operador, a partir da Console de Controle de Energia e Auxiliares a 

execução das seguintes funcionalidades: 

a) Supervisão do Sistema de Detecção e Combate ao Incêndio (Defeito Sensor 

Estação e Alarme Geral de Incêndio);

b) Supervisão de Escadas Rolantes;

c) Supervisão de Bombas;

d) Supervisão e comando de Sistema de Ventilação;

e) Supervisão dos equipamentos de Ar Condicionado;

f) Supervisão de elevadores ; 

6.3.4.7. Subsistema de Supervisão (SSUP)

Deverá  ser  previsto  um Subsistema de Supervisão (SSUP),  desempenhado pela 

Console  de  Supervisão,  dotado  de  configuração  de  hardware  idêntica  a  das 

Consoles COT e COE, e configuração de software que agrega tanto a funcionalidade 

da COT quanto da COE.

O SSUP, em condições normais de funcionamento realiza a gerência de operação 

de tráfego, de energia e de auxiliares. Possui as mesmas janelas de visualização 
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disponíveis nas Consoles COT e COE e emissão de relatórios operacionais, porém, 

as  intervenções  de  controle  sobre  os  processos  de  tráfego,  de  energia  e  de 

auxiliares são inibidas por software.

Em situações de contingências operacionais, isto é, quando da indisponibilidade de 

um das Consoles (COT ou COE), o SSUP poderá assumir as ações de controle 

mediante senha de acesso e classe de usuário específico outorgado ao Supervisor 

ou Operador credenciado.

Além disso, SSUP deverá dispor de recursos para mudança de domínios de atuação 

das consoles, edição de senhas, assim como as funções de supervisão do estado 

operacional  dos  equipamentos computacionais  e  dos canais  de  comunicação do 

SICTE. 

6.3.4.8. Subsistema de Manutenção e Diagnóstico de Falhas(SMDF)

6.3.4.8.1. Descrição Geral

Deverá  ser  previsto  um  subsistema  de  manutenção  e  diagnóstico  de  falhas  do 

Sistema de Sinalização e SICTE. A Console de Manutenção será responsável pelo 

gerenciamento  da  manutenção  dos  sistemas  para  intervenções  corretivas,  bem 

como análises estatísticas de falhas para manutenção preventiva. Serão previstos 

recursos de visualização “on-line”  de  eventos,  alarmes e diagnósticos  de falhas, 

registro cronológico de logs dos eventos.. 

Os arquivos deverão ser armazenados em disco rígido para posterior recuperação. 

6.3.4.8.2. Mensagens Recebidas

O SMDF deverá receber as informações provenientes do Servidor do SICTE:

a) Eventos e alarmes do SICTE;

b) Estado operativo dos equipamentos do CCO e da rede Ethernet;

c) Estado operativo dos equipamentos do Sistema de Sinalização;

d) Estado operativo dos equipamentos do Sistema de Energia;

e) Estado operativo dos equipamentos do Sistema de Auxiliares;
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f) Estado operativo e diagnóstico dos canais de comunicação.

6.3.4.8.3. Gerenciamento de Manutenção

O SMDF deverá ser responsável pelo controle de acesso à via para manutenção 

programada e ou corretiva dos equipamentos de campo.

O Servidor de SICTE deverá manter na sua base de dados todos os acessos à via  

para  manutenção  programada.  Prévio  ao  início  de  manutenção  programada,  o 

operador do Posto de Manutenção deverá efetuar um pedido de intervenção à via,  

que após registrar o pedido retornará com uma mensagem de autorização. 

Terminada  a  manutenção,  a  devolução  de  trecho  da  via  deverá  também  ser 

registrado na base de dados.

Para  as  manutenções  emergenciais,  não  programadas  que  necessitem  de 

intervenção  à  via,  estas  deverão  seguir  o  pedido  de  autorização  seguida  de 

devolução de trecho da via, ambas registradas no sistema.

  

6.3.4.9. Subsistema de Engenharia e Treinamento (SENT)

6.3.4.9.1. Descrição Geral

Deverá  ser  previsto  um  Subsistema  de  Engenharia  e  Treinamento-  -  SENT, 

residente  na  Console  de  Engenharia,  e  deverá  prover  recursos  de  configuração 

(telas de sinóptico, base de dados e relatórios), criação, modificação, validação e 

difusão  de  Programas  de  Operação,  simulação  para  teste  e  treinamento  dos 

operadores, e administração dos recursos computacionais do CCO.

O SENT conterá as últimas versões do sistema operacional, utilitários e software 

aplicativo.

O operador da Console de Engenharia poderá editar uma tela do sinóptico ou criar 

uma nova e associar  a cada objeto que será criado os atributos que definem o 

estado operacional do equipamento a visualizar.
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Após a edição de uma tela do sinóptico, a mesma será submetida a uma verificação 

de  consistência  através  de  testes,  com  a  base  de  dados.  Uma  vez  editada  e 

consistente,  a  tela  poderá  ser  difundida  aos  postos  de  controle  e,  então  ficará 

disponível para operação.

6.3.4.9.2. Simulador

Deverá ser fornecido um módulo simulador destinado a simulação das operações de 

tráfego, de energia ou auxiliares e comunicação entre o Centro de Controle e os 

equipamentos de campo, troca de mensagens de exceção, integridade, diagnósticos 

e comandos.

O simulador deverá prover recursos de Interface Homem-Máquina para visualização 

e  operação  do  tráfego,  energia  ou  auxiliares  assim  como  as  respostas  dos 

equipamentos de campo, às diversas intervenções do operador, incluindo:

a) Simulação das indicações de equipamentos de campo (posições de AMVs, 

ocupações  de  trechos  da  via,  rotas  alinhadas,  rotas  bloqueadas,  estado  dos 

disjuntores e seccionadoras, rede aérea etc.);

b) Visualizações de eventos, alarmes e falhas do sistema;

c) Reconhecimento de alarmes pelo operador;

d) Requisição e envio de comandos pelo operador ao campo.

O simulador deverá possuir uma base de dados própria, janelas de IHM e lógicas 

simuladas, criadas para esta finalidade.

A  base  de  dados  e  as  imagens  estáticas  do  sinóptico  representarão  trechos 

operacionais  típicos,  análogos  aos  disponíveis  na  COT  ou  COE,  de  modo  a 

contemplar as situações reais de planos de via.

As janelas de IHM serão as mesmas disponíveis no COT1 / COT2 ou COE, tais 

como as telas principais, de sinóptico, de alarmes, de comandos com os mesmos 

padrões de interface para diálogo.

As lógicas de simulação na Console de Engenharia criarão o ambiente semelhante 

aos existentes nas COTs, COE ou no próprio SICTE de modo a executar o envio de 
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comandos  de  tráfego,  recebimento  de  informações  decorrentes  dos  comandos, 

recebimento  de  informações  de  ocupações  e  desocupações  de  trechos  da  via, 

recebimento de informações de requisição, alinhamento e cancelamento de rotas, 

recebimento  de  informações  de  códigos  de  velocidade  gerados,  função  das 

ocupações/desocupações de trechos de via, envio/recebimento de informações com 

o intertravamento vital.

A configuração da Console de Engenharia deverá prover recursos de programação, 

permitindo a reconfiguração de base de dados e telas do sinóptico.

6.3.4.10. Subsistema de Interface de Comunicação Front-End 

6.3.4.10.1. Descrição Geral

O Servidor do SICTE deverá atuar com um Front-End de Comunicação (FEC) e 

trocar mensagens respectivamente com as ICs dos Intertravamentos, os painéis de 

comando, controle e supervisão de Energia e de Auxiliares, utilizando enlaces de 

comunicação, através de interfaces com o Sistema de transmissão óptico –STO .

O software do FEC, residente nos computadores hospedeiros, deverá executar as 

seguintes funções:

a) Gestão de funcionamento do FEC, responsável pela ativação e controles dos 

modos de operação do FEC Principal e Reserva;

b) Enlace  com  os  painéis  de  comando,  controle  e  supervisão  de  Energia  e 

Auxiliares, responsável pelo estabelecimento de conexão e pela troca de mensagens 

com as Subestações, Cabines e Estações;

c) Enlace com as ICs, responsável pelo estabelecimento de conexão e pela troca 

de mensagens com os Intertravamentos;

6.3.4.10.2. Modo de operação do FEC

O Servidor de SICTE deverá ser composto por dois conjuntos de hardware com 

redundância  completa.  Um dos conjuntos  opera no modo Principal  e  o outro no 

modo Reserva. Este modo de operação é determinado pelo SCADA, que durante a 
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inicialização  envia  ao  FEC  seu  modo  de  operação  e  comanda  o  processo  de 

chaveamento ao decorrer da operação. 

7. REQUISITOS DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS SSC E SICTE

Este item define os requisitos e critérios que deverão ser seguidos pelos softwares 

desenvolvidos para os sistemas de SSC e SICTE .

7.1  Software

a) Os Software Especialmente Desenvolvidos para a CONTRATANTE deverão seguir 

todos os requisitos deste item e os correlacionados neste Termo;

b) Os Software Comerciais de Prateleira deverão seguir os requisitos de fornecimento 

especificados no item 7.2, e demais requisitos correlacionados neste Termo;

c) Não será admitido o emprego de Software considerado Comercial de Prateleira em 

Aplicação Crítica ou de Segurança;

d) Os Software simuladores de Segurança e  Desempenho deverão seguir  todos  os 

requisitos deste item e os correlacionados neste Termo;

e) Todo o ambiente e condições  técnicas para a geração do software deverão estar

disponíveis, de forma que a CONTRATANTE possa gerar  o software do sistema em 

suas dependências, à partir da liberação da versão de testes em fábrica.

7.2.  Gerais

a) A CONTRATADA  deverá fornecer evidências, inclusive através de testes que o 

Software de prateleira atende  as especificações de desempenho do Sistema;

b) O  Software  não deverá  gerar  situações  inseguras  para  o  funcionamento  do

Sistema;

c) Em caso de surgimento de falhas que comprometam a segurança ou desempenho 

operacional  do  Sistema,  a  CONTRATADA  deverá  providenciar  as  correções 

necessárias no Software, sem ônus à CONTRATANTE;

d) As alterações no Software deverão ser realizadas respeitando o Plano de Gerencia 

de Configuração de Software, todas as tarefas de verificação e validação, levando em 
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consideração que:

(1) Todas as mudanças planejadas estejam completamente implementadas;

(2) Toda a documentação esteja completa e atualizada;

(3) Não ocorra nenhuma alteração no desempenho do Software;

(4) Nenhum item de segurança do Sistema seja comprometido.

    e) Requisitos de auto-teste e diagnósticos de falhas:

(1) O  Software  deverá  possuir  recursos  de  auto-teste,  diagnósticos,  predição 

e detecção  de  falhas  ou  anomalias,  bem  como  registrar  e  apresentar  as 

respectivas  mensagens  de  erro,  e  realizar  as  operações  necessárias  para 

atender aos requisitos funcionais em modo degradado;

(2)  Os recursos e facilidades de diagnósticos deverão estar  incorporados em 

tempo real, no Software do equipamento;

(3)  As  rotinas  de  diagnóstico  deverão  atuar  sem  interferir  nos  programas 

aplicativos, no desempenho e segurança do Sistema;

(4) Os  Softwares  de  diagnóstico  deverão  ser  capazes  de  indicar  e  informar 

exatamente o módulo ou cartão com defeito, através de indicações visuais e de 

forma remota;

(5) O  Software  deverá garantir a integridade das funções de segurança;

(6) Em caso de falhas críticas, o Software deverá gerar indicações de ações a 

serem  tomadas  e  realizadas,  tais  como  desconectar  ou  inibir  canais  de 

comunicação e desativar módulos funcionais.

(7) As rotinas de Software de auto-teste deverão ter os seguintes aspectos:

(a)  Eficiência  e  alto  grau  de  cobertura  nos  algoritmos  empregados  de 

detecção de erros;

(b) Impedir a latência para detecção de falhas;

(c) Cobertura  completa  dos  modos  de  falhas  de  todos  os  módulos  de

hardware;

(d) Predição de  falhas para  manutenção preventiva.

.

7.3.  Software Desenvolvido para a CONTRATANTE
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a) O  Software  desenvolvido  deverá  atender  à  concepção  de  Sistemas  Abertos,

obedecendo  aos  padrões  de portabilidade,  interoperabilidade,  conectividade  e

escalabilidade;

b)  A  CONTRATADA  deverá adotar   a  metodologia  estabelecida no "Capability 

Maturity Model  Integration  for  Development" (CMMI-DEV),  versão 1.2,  ou  superior,  

do “Software Engineering Institute / Carnegie Mellon University” (SEI/CMU) para todo o 

Software fornecido, sendo que:

(1) Deverá  ser  adotado  CMMI-DEV  nível  3  ou  superior,  na  representação  em 

estágios “Staged Representation”;

(2) A CONTRATADA  deverá  comprovar,  pelo “Standard  CMMI  Appraisal  Method 

for Process  Improvement”  (SCAMPI),  o  emprego  desta  metodologia  por   toda 

equipe envolvida no projeto;

c) Deverão ser empregados métodos determinísticos no desenvolvimento de Software, 

para  o  tratamento   de  informações  em tempo real,  atendendo  aos   requisitos  de 

segurança e desempenho do Sistema;

d) Deverá ser adotado um padrão para as nomenclaturas e convenções, identificando-

o e atribuindo-o a todos os programas, elementos de campo, constantes, variáveis

de armazenamento (internas e externas) e nomes de arquivos;

e) Todo  código  fonte  e  listagens  deverá  conter  um  cabeçalho com  comentários

padronizados, tanto para rotinas como sub-rotinas. O cabeçalho deverá conter uma

descrição funcional, uma definição dos dados utilizados, descrições  especiais de

processamento e referência às revisões anteriores;

f) Deverá  ser  fornecido  um  dicionário  de  dados  com:  bancos  de dados,  tabelas,

elementos  de dados,  programas,  ajuda on-line, “scripts”, relatórios,  registros de

acesso ao banco de dados, permissões de usuário, relatórios e telas de interface,

“prompts” de entrada de dados “online” e relatórios que indicam como os módulos

estão relacionados;

g) Programas Fonte, Compiladores e Montadores 

(1) O Software, preferencialmente, deverá ser escrito em apenas uma linguagem de 

alto nível e não proprietária com padrão internacional. As funções relacionadas

a banco de  dados deverá obedecer  à  “Structured Query  Language (SQL)”
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definido  pela  ANSI  X3.35  e  ISO  9075,  na  última  versão  liberada

comercialmente;

(2) A CONTRATADA deverá dar suporte aos itens fornecidos, conforme o descrito 

nas fases do ciclo de vida do Software e demonstrar  que os Software executáveis 

possam ser criados a partir do código fonte e ferramentas fornecidas;

(3) A  CONTRATADA  deverá comprovar  que  o  Software  testado  em  fábrica 

tem  o mesmo conteúdo do Software a ser instalado em campo,devendo demonstrar 

todo o ambiente de geração de versão, incluindo ferramentas e técnicas  de testes e 

depuração, tais como diretivas de compilação;

h) Requisitos de modularidade do Software

(1) O Software deverá ser dividido em camadas funcionais distintas. Cada camada 

deverá possuir  uma  interface definida e documentada, com o nível  anterior  e 

posterior;

(2) Os  módulos  de  interface  com o  Hardware  deverão ser  separados de outros 

módulos de Software; 

(3) Dados  e  lógica  deverão  ser  organizados  dentro  de  módulos  separados  e 

distintos;

(4) A comunicação entre programas de dados e de controle do Software deverá ser 

simbólica  ao  invés  de  utilizar  valores  absolutos,  de  modo  que  todos  os

programas sejam essencialmente unidades independentes;

(5) O intercâmbio de dados  deverá ser mantido de forma livre  entre  programas e 

tarefas e não deverá ser executado através de variáveis comuns ou globais, para 

manter a independência dos módulos;

(6) Cada módulo  de  programa,  subprograma, ou subrotina deverá executar  uma 

função única e claramente definida, com alto grau de coesão funcional;

(7) Cada módulo de programa, subprograma, ou subrotina deverá ser projetado com 

uma única entrada, uma saída normal e uma  saída de  erro,  de modo que

sejam consistentes com a metodologia de programação estruturada;

(8) Módulos de segurança crítica (vitais)  deverão  ser  identificados  e separados

dos módulos de segurança não crítica (não vitais).

i) Ferramentas CASE
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(1) Todo  o  desenvolvimento  de  Software  deverá ser  executado através  de  um 

conjunto  integrado de ferramentas  CASE, que forneçam facilidades  para o

planejamento,  análise  de  requisitos,  implementação,  testes  e  geração  de

documentos, conforme as fases do ciclo de vida do Siste ma e do Software;

(2) Deverão ser instaladas em um Sistema de Hardware e deverão ter interface com 

compiladores, links e Sistema de geração;

(3) Deverão permitir  testar  dinamicamente os componentes de programa isolados 

da aplicação  principal;

(4) Deverão testar componentes integrados, no programa aplicativo; 

(5) Possuir  um  dicionário capaz  de  armazenar  todos  os  nomes  de  variáveis,

nomes dos fluxos  dos processos e definições de tabela  de dados;

(6) Armazenar em arquivo todo o gerenciamento do projeto (versões, código fonte

e  configurações)  relacionado a um módulo executável e a todo o projeto de

Software,  conforme  o plano de  configuração de Software e o  controle  de

versões;

 

7.4.  Planejamento de Software

7.4.1.  Plano de Gerenciamento de Software

             A CONTRATADA deverá elaborar um plano, que contenha o planejamento 

detalhado de todas as fases do ciclo de vida do Software e submetê-lo à aprovação da

 CONTRATANTE. Esse plano deverá especificar ou referenciar os  seguintes tópicos 

sem,  no entanto, se limitar a  eles:

(a) Cronogramas e pontos de controle do desenvolvimento de Software;

(b) Demonstrar que as metodologias utilizadas em todas as fases do ciclo de

vida do Software possibilitam o atendimento aos parâmetros especificados

para o Sistema, tais como MTTUF e MTBF;

(c) Descrição do ambiente de desenvolvimento;

(d) Identificação dos testes e validações;

(e) As  metodologias adotadas  no controle dos  processos, durante o  ciclo  de

vida do Software;

(f) A documentação gerada;
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(g) O controle de versões.

Qualquer  mudança  após  a  aprovação  do  plano  deverá  ser  submetida  à

aprovação da CONTRATANTE.

7.4.2.  Plano de Garantia da Qualidade de Software

A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Garantia da Qualidade de Software, e 

submetê-lo  à  aprovação da  CONTRATANTE.  Esse  plano  deverá  especificar  ou 

referenciar os seguintes tópicos sem, no entanto, se limitar a eles:

 (a) Definição  do  ciclo  de  vida e  de  cada  fase,  suas  atividades  e  tarefas

elementares, critérios para início e término das fases, entradas e saídas de

cada fase;

(b) As principais atividades relacionadas com a qualidade em cada fase;

(c) As  Unidades  Organizacionais  responsáveis  pelas  tarefas  e  atividades

elementares;

(d) Rastreabilidade de requisitos;

(e) Rastreabilidade da estrutura de documentação;

(f) Documentação do  desenvolvimento, verificação  e  validação, operação e

manutenção de Software;

(g) Procedimentos de integração do Sistema;

(h) Avaliação de testes prévios de validação;

(i) Definição de métricas a serem aplicadas no produto e no processo.

(2) Este plano deverá ser compatível com o Plano de Gerenciamento de Software;

A conformidade com os itens  desta Concepção de Sistemas, Procedimentos

Internos,  Normas  e  Recomendações  adotadas  deverá  ser  claramente

identificada;

Este documento deverá  prever a  realização e documentação de  avaliações

objetivas sobre o nível de qualidade obtido, e as ações a serem tomadas caso

ocorram deficiências;

A CONTRATADA deverá atualizar este documento, segundo o estado atual da arte 

durante todo o desenvolvimento de Software;

Qualquer  mudança,  após  a  aprovação  do  plano,  deverá  ser  submetida  à
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aprovação da CONTRATANTE;

7.4.3.  Plano de Gerência de Configuração de Software

A  CONTRATADA  deverá  elaborar  um  plano que permita  identificar,  controlar  e 

rastrear  as  versões  de  cada  item  de  Software,  e  submetê-lo  à  aprovação  da 

CONTRATANTE. Esse plano deverá especificar ou referenciar os  seguintes tópicos 

sem,  no entanto, se limitar a  eles:

 (a) Atividades de Gerência de Configuração a serem realizadas;

(b) Ferramentas, técnicas e metodologias de Gerência de Configuração;

(c) Estruturas da organização envolvidas e suas respectivas responsabilidades.

A CONTRATADA deverá utilizar controles automáticos de Gerência de Configuração 

de  Software, para permitir  a identificação e o controle dos itens de Software nas 

alterações, a fim de diminuir o risco de erros humanos;

Qualquer  mudança,  após  a  aprovação  do  plano,  deverá  ser  submetida  à

aprovação da CONTRATANTE.

7.4.4. Plano de Validação de Software

 A CONTRATADA  deverá elaborar  um plano, que  permita desenvolver e testar  o 

Software.  Esse plano deverá especificar  ou referenciar  os  seguintes  tópicos sem, 

no entanto, se limitar a  eles:

(a) Técnicas de  validação escolhidas  (manual/automática,  estática/dinâmica,

analítica/estatística) e justificativas;

(b) O nível de cobertura dos testes de validação;

(c) Previsão do Hardware e Software utilizado;

(d) Os modelos de simulação a serem utilizados;

 

7.5.  Ciclo de Vida

             A CONTRATADA deverá considerar o ciclo de vida do Software com as fases 

descritas neste Termo, ou  fornecer  documentação que  demonstre que um ciclo  de 

vida de desenvolvimento de Software equivalente a este será seguido:

(1) Especificação de Requisitos de Software

(2) Arquitetura de Software
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(3) Projeto de Software

(4) Implementação de Software

(5 ) Integração e Testes de So ftware

(6) Validação de Software

(7) Aceitação de Software

(8) Operação e Manutenção

Toda   documentação   específica   de   Sistema,   deverá   ser aprovada  antes  do 

desenvolvimento da Especificação dos requisitos de software .

7.5.1. - Especificação dos Requisitos de Software.

 A CONTRATADA deverá :

(a) Elaborar  as  especificações  dos  requisitos  do  Software  baseadas  nos

requisitos especificados  para  o  Sistema,  detalhando as interações  entre

todas as funções do Software, Hardware e interfaces com outros Sistemas;

(b) Escrever e estruturar a especificação de Software, de tal forma a possibilitar

uma  fácil  inter-relação  das  funções  de Software  com  os  requisitos  de

segurança do Sistema;

(c) As  funções  não  consideradas  críticas,  que  interferem  no  Software  de

Segurança, deverão ser claramente identificadas;

(d) As  funções  que  não  estão envolvidas  com os  requisitos  de segurança

crítica deverão ser claramente identificadas;

(e) Detalhar  as  restrições  entre  Hardware  e  Software,  todos  os  modos

relevantes de comportamento da eletrônica programável, em particular os

modos de falha;

(f) Identificar  para cada função requerida, os  casos de teste, níveis de auto-

teste de Software e nível de verificação do Hardware pelo Software,

requisitos de teste periódico, teste de todas as funções de segurança;

(g) Deverá ser considerada referência aos seguintes documentos: Especificação

dos Requisitos de Sistemas; Especificação dos Requisitos de Segurança de

Sistema;  Descrição  da  Arquitetura  de  Sistema;  Plano  de  Garantia  da

Qualidade de Software.

A CONTRATADA  deverá gerar os seguintes documentos:
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(a) Especificação de Requisitos de Software

(b) Especificação de Teste de Requisitos de Software

(c) Somente após a aprovação dos documentos pela CONTRATANTE, as atividades 

da fase seguinte poderão ser iniciadas.

7.5.2. Arquitetura de Software.

A CONTRATADA  deverá :

(a) Definir  a  arquitetura  do  Software,  que  implemente  os  requisitos  da

especificação do Sistema, de forma compatível com o nível de integridade

de segurança do Software;

(b) Definir as técnicas de modularidade, dependências, concorrências e outras

características, para controlar a complexidade do Sistema de Software;

(c) Identificar  e avaliar  o significado das interações  de Hardware e Software

para Segurança;

(d) Definir os fluxos dos processos e controles do Sistema de Software;

(e) Manter  a inter-relação  para  os requisitos  de segurança  e  funcionais do

Sistema (Hardware e IHM), garantindo o atendimento dos mesmos;

(f) Definir as estruturas de dados (elementos, relacionamentos, valor mínimo e

máximo, iniciação, etc.);

(g) Definir  as  seqüências  e  temporizações  utilizadas  entre  os  módulos,

considerando sempre o pior caso;

(h) Definir  as  técnicas a serem adotadas para a validação da segurança  do

Software (técnicas manuais ou automáticas, estáticas ou dinâmicas, etc.);

(i) A  CONTRATADA  deverá  selecionar  as  ferramentas,  incluindo  linguagens  e 

compiladores, que satisfaçam os  requisitos  funcionais e de segurança do Sistema;

 (j) Discriminar  para todos os  itens de Software se são novos, existentes  ou

proprietários,  se  foram  previamente  validados,  assim  como  as  suas

condições  de  validação,  nível  de  integridade  de  segurança  dos

componentes;

(k) Tratar  o  Software de  componentes  de  níveis  diferentes  de integridade,

como pertencentes ao nível mais alto, a menos que exista uma evidência de

independência entre componentes de nível mais alto e de nível mais baixo;
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(l) Deverá ser considerada referência aos seguintes documentos: Especificação

de Requisitos de Software; Especificação dos Requisitos de Segurança de

Sistema;  Descrição  da  Arquitetura  de  Sistema;  Plano  de  Garantia  da

Qualidade de Software.

A CONTRATADA deverá gerar o seguinte documento:

(a) Especificação da Arquitetura de Software.

Somente após a aprovação do documento pela CONTRATANTE, as atividades da fase 

seguinte poderão ser iniciadas.

7.5.3. – Projeto de Software.

 A CONTRATADA deverá:

(a) Projetar  Software  com um  nível  de integridade de segurança  a partir  da

Especificação de Requisitos de Software e da Especificação da Arquitetura

de Software ;

(b) Detalhar a arquitetura do projeto de  Software em uma  metodologia “top-

down”;

(c) Manter o tamanho e a complexidade do Software os menores possíveis;

(d) Determinar  o  método  de  projeto  de  Software  procurando  facilitar  a

abstração,  modularidade  e  outras  características  de  controle  de

complexidade;

(e) Representar  claramente  as  funcionalidades,  fluxo  de  informação  entre

componentes, estruturas de dados e propriedades;

(f) Detalhar  as  informações  relacionadas  com  a  seqüência,  tempo  e

concorrência;

(g) Detalhar o nível de integridade de segurança dos módulos de Software;

(h) Decompor  os  requisitos  funcionais  e  de  segurança  em  estrutura  de

Software, componentes de Software e interfaces, utilizando uma linguagem

gráfica e textual, a nível macro;

(i) Aprofundar a estrutura “top-down”, apresentando uma descrição detalhada

dos  componentes  do projeto, das estruturas e dados necessários para a

implementação, enfatizando a correspondência das interfaces externas com

as  estruturas  de  dados  e  as  mensagens  e  comunicações  entre  os
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processos;

(j) Prever  inspeções  nas  rotinas  durante  o  desenvolvimento  de  Software,

registrando o nível de cobertura de cada teste;

 Todos os documentos gerados nesta fase  deverão estar disponíveis em mídia

para a CONTRATANTE, até o início da fase posterior:

(a) Especificação do Projeto de Software;

(b) Especificação do Projeto do Módulo de Software;

(c) Especificação de Teste do Módulo de Software.

7.5.4. Implementação de Software:

A CONTRATADA deverá:

(a) Codificar, documentar e testar todos os itens de Software estabelecidos na

fase  anterior, para  melhorar  a gerência  destas  atividades  e registrar  a

qualidade do produto através de relatórios de teste;

(b) Definir os padrões de codificação e segui-los em todo o desenvolvimento de

Software;

(c) Implementar um ambiente de geração para cada componente de Software,

a fim de organizar as inspeções em partes compiláveis do Software;

(d) Incluir  todos  os  itens  necessários  para  a  execução  e  modificação,  de

quaisquer partes geradas do Software, na finalização desta fase;

(e) A etapa de Implementação termina com a CONTRATADA tendo completado, de 

forma bem sucedida,  os testes formais de validação em uma plataforma de teste, 

fornecida  pela  CONTRATADA,  a  qual  poderá  estar  situada  nas dependências da 

CONTRATANTE;

             Todos os documentos gerados nesta fase, deverão estar disponíveis em mídia

para a CONTRATANTE:

(a) Código Fonte de Software;

(b) Relatório de Teste de Módulo de Software;

7.5.5. Integração e Testes de Software

A CONTRATADA deverá:

(a) Demonstrar,  através  de  testes,  que  o Software  desenvolvido  atende  os
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requisitos  estabelecidos  no  documento Especificação dos Requisitos  de

Software;

(b) Planejar a integração dos módulos de Software testados na fase anterior e

integrar os módulos de forma progressiva, para testar a interface entre os

módulos e a parte do Software integrado;

(c) Demonstrar  que o  Software e o Hardware interagem corretamente para

desempenhar suas funções específicas;

(d) Combinar Software e Hardware, garantindo compatibilidade entre eles, para

atender  a Especificação  de  Requisitos  de Segurança do  Sistema  e  os

requisitos de um nível pretendido de integridade de segurança;

(e) Todos os problemas identificados durante esta fase deverão ser registrados

em um documento específico;

A CONTRATADA deverá atualizar toda a documentação no final desta fase, a fim de 

refletir todas as alterações ocorridas.

As versões liberadas para a próxima fase deverão ser submetidas a aprovação

formal da CONTRATANTE;

Após  a liberação  da  primeira  versão para  o início dos  testes  de  fábrica, a

CONTRATANTE  poderá  atuar  no  Controle  de  Configuração  e  verificação  de 

funcionalidades em conjunto com a CONTRATADA.

Após  a  liberação  da  primeira  versão  para  início  dos  testes  de  fábrica,  a

CONTRATADA  deverá  disponibilizar  todos  os  recursos  necessários  para que  a 

CONTRATANTE  consiga  verificar  funcionalidades  e  testes  de  correspondência  de 

todos os equipamentos  do Sistema;

Todos os documentos gerados nesta fase, deverão estar disponíveis em mídia

para a CONTRATANTE:

(a) Plano de Teste de Integração de Software;

(b) Relatório de Teste de Integração de Software;

(c) Plano de Teste de Integração de Software e Hardware;

(d) Relatório de Teste de Integração de Software e Hardware;
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7.5.6. Validação de Software

A CONTRATADA  deverá :

(a) Analisar  e  testar  o Sistema  integrado,  para  garantir  o  cumprimento  da

Especificação  de  Requisitos  de  Software,  com  ênfase  particular  nos

aspectos funcionais e de segurança, conforme o nível de  integridade de

Segurança do Sistema;

(b) Organizar todas as  atividades  da validação, constituída principalmente de

análise  e  testes,  podendo  ser  complementadas  com  simulação  e

modelagem;

(c) Mostrar e documentar todas as ferramentas, Hardware e Software utilizados

para a validação do Software;

(d) Estimular  o  Software  através  da  simulação  de  sinais  de  entrada  na

operação normal e nas situações não desejadas;

(e) Documentar  os  resultados  da validação de Software, de forma a permitir

auditoria. 

Os documentos gerados nesta fase, deverão estar disponíveis em mídia para

a CONTRATANTE:

(a) Relatório de Validação de Software;

7.5.7.  Aceitação de Software

A CONTRATADA deverá realizar a instalação das versões de Software em campo, 

confirmando formalmente a configuração dos equipamentos e configuração e

versões de Software.

O controle de  configuração do software do Sistema deverá ser  aprovado pela

CONTRATANTE.

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  um  plano  de  manutenção  de  Software,  que 

especifique a atividades para alterar o Software em operação, sendo que este plano 

deverá ser   elaborado  com base nos mesmos  procedimentos  utilizados para o 

desenvolvimento  do Software.

7.5.8. Aceitação Definitiva
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Durante a  fase de comprovação de desempenho,  a CONTRATADA deverá monitorar 

o desempenho do Software;

A CONTRATADA deverá  revisar  e  submeter  à  aprovação todos  os  documentos 

afetados por Modificações de Software;

A CONTRATADA deverá manter atualizados e fornecer os seguintes documentos:

(a) Registro de Alteração de Software.  

(b) Registro de Manutenção de Software.

7.6.  Software de Aplicação Crítica e de Segurança

a) Os conceitos  de  "Fail  Safe" deverão  ser  utilizados  no  Software  relacionado  às

funções de segurança crítica ou vitais. Deverá atender ao “Software Safety Integrity

Level” (SIL) 4, conforme a norma IEC 61508;

            b) Deverão ser atendidas as recomendações da norma CENELEC 50128;

c) A Avaliação de Software poderá, a critério da CONTRATANTE, ser realizada por 

profissional  independente da equipe de projeto, e deverá conter a conclusão quanto 

ao  atendimento  ao  nível  de  integridade  de  segurança  definido.  Os  custos  de 

contratação de avaliação independente ocorrerão por conta da CONTRATANTE .

Neste caso  a CONTRATADA deverá:

(1) Permitir  o acesso  do Avaliador  ao processo  de desenvolvimento e  a  toda 

documentação elaborada; 

(2) Fornecer  resultados  adicionais  de  Verificação  e  Validação  sempre  que  o 

Avaliador julgar necessário;

(3) Fornecer o documento Relatório de Avaliação de Software.

d) Plano de Verificação de Software de Aplicação Crítica e de Segurança:

 A CONTRATADA deverá  elaborar  um  plano que permita  avaliar  os produtos  das 

fases  de  desenvolvimento  de  Software  para  garantir   a  sua  correção  e  a  sua 

consistência em relação aos produtos e padrões fornecidos como entrada das

respectivas fases;

Deverá estar  prevista a elaboração de relatórios em cada fase do ciclo de vida

do Software.

(a) Relatório de Verificação dos Requisitos de Software;

(b) Relatório de Verificação da Arquitetura de Software;
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(c) Relatório de Verificação do Projeto de Software;

(d) Relatório de Verificação dos Módulos de Software;

(e) Relatório de Verificação do Código Fonte de Software.

Os  Relatórios  deverão fornecer evidências de que a  qualidade dos  produtos

esteja sendo verificada ao longo do desenvolvimento, permitindo correções de

rumo  assim que desvios forem detectados.

 

7.7.  Testes de Módulos de Software

 A  CONTRATADA   deve  disponibilizar  para  avaliação  da  CONTRATANTE  as 

plataformas de desenvolvimento de software, com todas as  ferramentas utilizadas  na 

geração e documentação do código do software (compiladores, “linkers”, “case”, etc.), 

a fim de validar o ambiente de teste;

Deverão ser executados, em fábrica, os testes de todos os módulos de software dos 

equipamentos, bem como a integração desses módulos com o hardware;

Na  execução  dos  testes  de  software  deverão  ser  utilizadas  ferramentas  que

possibilitem a verificação de todas funções, a passagem de parâmetros, variáveis

configuradas, tabelas de dados, relacionamentos e demais itens afins;

A  CONTRATADA   deverá, caso requisitado,  disponibilizar  à  CONTRATANTE  todas 

as  facilidades  para  a inspeção do código fonte do software em todas as etapas do 

ciclo de vida, bem como as ferramentas de simulação;Todo teste deverá possuir a 

configuração de software controlada.

 7.8.  Testes Integrados de Software

 A CONTRATADA   deverá   realizar  os testes  integrados  de software em  fábrica, 

que permitam verificar o funcionamento integrado (hardware e software) dos principais

equipamentos do Sistema;

A  CONTRATADA   deverá  possuir  simuladores,  jigas  e  demais  equipamentos, 

que permitam exercitar toda a funcionalidade do Sistema na condição mais próxima da

configuração a ser implantada em campo;
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8.  Requisitos de Confiabilidade, Disponibilidade e Manutenabilidade

A CONTRATADA deverá realizar os cálculos de Confiabilidade e Disponibilidade do 

SSC e do SICTE, conforme a norma MIL-STD-756 em sua última versão, utilizando o 

método de contagem  das partes  (“Parts  Count  Reliability  Prediction  Method“)   e, 

análise por  stress de componentes (“Part  Stress  Analysis  Method”),  descritos na 

norma MIL-STD-HDBK 217F -   NOTICE 2  e  atender  os  parâmetros  especificados 

neste Termo.  

Tanto  o  SSC  como  o  SICTE   deverão  ser   projetados  para  apresentar  uma 

Disponibilidade  Operacional   de 99,998   %,   com   MTTR  de   30   minutos, 

considerando as  Falhas  Críticas  e Relevantes.

Para atender  os parâmetros  especificados de Disponibilidade requeridos  para os

Sistemas  SSC  e   SICTE  a   CONTRATADA   poderá   utilizar-se   de   recursos 

implementacionais  de redundância de módulos que se fizerem necessários, tanto em 

nível de Hardware como de Software; 

O Tempo Médio para ocorrer a primeira Falha Insegura (MTTUF)  do Sistema de

Sinalização deverá ser superior a cento e cinqüenta mil anos (150.000);

 Na elaboração da Análise dos Modos de Falha e seus Efeitos  (FMEA) deverão ser

consideradas as diversas possibilidades de falha de cada componentes, inclusive

sinais interferentes e entradas impróprias;

Para  os  cálculos  de  Confiabilidade e  Disponibilidade  deverá ser  considerada  a

temperatura  ambiente  de  45  ºC,  para  equipamentos  em  Salas  Técnicas  e

Operacionais e de 50 ºC, para equipamentos em mezaninos, plataformas, túnel e

60 ºC, para  a via e pátio; 

Para os cálculos dos valores MTTUF, considerar  tempo médio para reparar uma

falha o  tempo  de  1  (uma)  hora e  não  deverão  ser  consideradas  manutenções

preventivas dos itens do SSC;  

Os valores de confiabilidade MTBF  e MTTR a serem respeitados para as funções

e equipamentos do SSC são:

8.1. Funções do SSC:

152



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

(a) Acionamento de Sinaleiro :

MTBF > 60.000 h;

MTTR= 0,5 h;

(b) Acionamento de uma Máquina de Chave:

MTBF > 40.000 h;

MTTR= 1,0 h;

(c) Geração de Códigos de Velocidade

MTBF > 50.000 h;

MTTR= 0,5 h;

(d) Alinhamento Automático de Rotas:

MTBF> 40.000 h;

MTTR = 0,5 h;

Nota: Os valores especificados para as funções do SSC incluem todos os

itens (cartões, módulos, etc.) envolvidos, exceto equipamentos de IHM

8.2. Equipamentos do SSC:

Os valores a seguir referem-se a uma unidade do referido equipamento e para

obtenção do resultado do valor de MTBF  deverão ser somadas todas as taxas

de falhas de todos os itens do equipamento.

(a) Máquina de chave:

MTBF > 30.000 h;

MTTR = 1,0 h;

Observação: Inclui os circuitos controladores da máquina de chave.

(b) Sinaleiros:

MTBF> 30.000 h;

MTTR = 1,0 h;

(c) Fonte de Alimentação dos módulos:

MTBF > 30.000 h;

MTTR = 0,5 h;

(e) Circuito de Via:

MTBF> 50.000 h;

MTTR = 1,0 h;
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(f) ATC de Bordo:

MTBF> 40.000 h;

MTTR = 1,0 h;

 (g) Equipamentos de Interface Homem-Máquina (IHM):

MTBF > 15.000 h;

MTTR = 0,5 h;
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9.  ETAPAS DE FORNECIMENTO, PROJETO E IMPLANTAÇÃO

O fornecimento do SSC e do SICTE deverá ser  executado seguindo etapas pré - 

estabelecidas,contemplando  as  atividades  e   documentação  técnica  necessárias, 

inerentes ao desenvolvimento do projeto e implantação desses Sistemas.

Os documentos elaborados em cada uma das etapas do fornecimento, deverão ser

entregues para análise e aprovação da CONTRATANTE, segundo os requisitos deste 

Termo.

A  CONTRATADA  deverá  fornecer  pessoal  capacitado,  materiais  e  equipamentos 

necessários   à   realização   correta   de   todas   as   atividades   previstas   neste 

fornecimento;

As atividades de treinamento por estarem distribuídas ao longo de várias etapas

de fornecimento, deverão ser realizadas conforme o plano específico a ser elaborado e 

entregue pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

 As atividades de inspeções e testes deverão seguir o Plano de Testes do Sistema, a 

ser elaborado e entregue pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE.

A CONTRATADA deverá entregar um documento denominado  Índice de Documentos 

técnicos,  o  qual  deverá   ser  revisado  sempre  que  necessário,   segundo   às 

necessidades  de  incorporação  ou  exclusão  de documentos  técnicos,  conforme  as 

etapas  de  desenvolvimento  do  projeto  e implantação dos Sistemas.

As  atividades  definidas,  a  seguir, poderão  ser  realizadas em etapas  diferentes

desde que seja de comum acordo com a CONTRATANTE. 

 

9.1  Consolidação do Projeto

O objetivo  desta etapa é consolidar o projeto, de forma que a CONTRATANTE e a 

CONTRATADA  tenham  o  mesmo  entendimento  do  fornecimento,  permitindo  o 

desenvolvimento do projeto e implantação do Sistema.

Na etapa de Consolidação de Projeto a CONTRATADA deverá  realizar  as seguintes 

atividades e gerar os seguintes documentos técnicos:
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 9.1.1  Atividades

a) Elaborar a Metodologia do desenvolvimento do projeto;

b) Elaborar os seguintes Planos e Programas:

(1) Plano de vias sinalizadas ;

(2) Garantia de Qualidade de Sistema (produtos e serviços);

(3) Programa de Treinamento;

(4) Desenvolvimento do Software;

(5) Análise de Segurança;

(6) Plano de Montagem e Instalação;

(7) Inspeção e Testes;

(8) Avaliação de Desempenho.

(9) Plano de Manutenção do Sistema.

c) Elaborar  a simulação de segurança  e comprovar que demonstre o atendimento

aos requisitos de segurança dos sistemas;

d) Elaborar  os  critérios  e modelamentos matemáticos utilizados  para comprovar  o

cumprimento do headway especificado;

Nota:  A  comprovação  deverá  conter  listagens  e/ou  gráficos  que demonstrem  o

atendimento  dos  requisitos  de  desempenho  (Velocidade  Média,  Tempos  de

Percurso, Parada nas estações e nas Terminais de Manobra, etc.);

e) Elaborar  Memoriais  de  Cálculo  de  Confiabilidade,  Disponibilidade  e

Manutenabilidade dos Sistemas;

f) Desenvolver  as Atividades de Análise Crítica de Projeto ("Design Review"), para

consolidação do projeto, subdividindo nas seguintes atividades:

(1) Consolidação do Escopo do fornecimento;

(2) Consolidação  da  Especificação  de Requisitos dos Sistemas, contemplando 

a  definição  dos  Sistemas  de  SSC  e  SICTE:  confiabilidade,  desempenho, 

interfaces   com  usuários,  operadores  e  outros  Sistemas,  ambiente  de 

funcionamento, não se limitando à esses;

(3) Consolidação dos Requisitos  Funcionais e  Operacionais  dos equipamentos, 

módulos,   componentes  dos  Sistema de SSC e SICTE,   detalhando  suas 

funções,  interfaces,características e níveis de degradação;

(4)  Consolidação   da   Especificação   de   Requisitos   de   Segurança   dos 
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Sistemas  de  SSC  e  SCITE,contemplando   as   funções   relacionadas   de 

Sistemas,  Subsistemas  e equipamentos, assim como o nível de integridade  de 

segurança  requerido pelas funções;

(5) Consolidação da Arquitetura dos Sistema de SSC e SCITE, contemplando 

todos  os  seus  itens, bem  como  a  inter-relação  com  outros  equipamentos  e 

Sistemas de interface,  com nível  de detalhe suficiente para um entendimento 

claro  dos  princípios   e técnicas   utilizadas   (meio   físico,   interface   lógica, 

protocolos,  velocidade  de comunicação dentre outros).

(6) Consolidação da estratégia de Implantação dos Sistemas de SSC e SCITE, 

contemplando passo a passo  o  processo  de  implantação  dos  equipamentos 

de  via,   de pátio e de trem, assim como com os sistemas de interface.

A estratégia de implantação deverá gerar um plano de trabalho , com diagrama PERT 

COM , a ser aprovado pela CONTRATANTE .

Nota:  Todas  as  atividades  deverão  ser  submetidas  à  aprovação  da

CONTRATANTE,  sendo que, a próxima etapa somente deverá ser  iniciada após  a 

aprovação da atividade da etapa  precedente;

g) Consolidação da Análise de Segurança de Hardware;

h) Consolidação da relação de Sobressalentes e Ferramentas Especiais dos Sistemas 

de SSC e SICTE;

 9.1.2  Documentos Técnicos 

a) Metodologia de Desenvolvimento de Projeto

b) Estratégia de Implantação dos Sistemas de SSC e SICTE;

c) Índice de Documentos técnicos;

d) Planos e programas relacionados no item 9.1.1;

e) Documentação de protótipos, quando aplicável;

f) Listagens de Simulação de Desempenho dos Sistemas de SSC e SICTE;

g) Listagens de Simulação de Segurança dos Sistemas de SSC e SICTE;

h)  Relatórios  Conclusivos  com  os  resultados  da  Simulação  de  Segurança  dos 

Sistemas de SSC e SICTE;

i) Relatórios  Conclusivos  com  os  resultados  da  Simulação  de  Desempenho  do

Sistemas de SSC e SICTE;
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j) Relatórios Conclusivos da Análise de Segurança do hardware dos itens do SSC e 

SICTE;

k) Memoriais  de Cálculo de Confiabilidade,  Disponibilidade  e Manutenabilidade dos 

Sistemas de SSC e SICTE;

l) Memoriais Descritivos contendo as Árvores de Falhas (FTA – Fault Tree Analysis)

e a Análise de Falhas e seus Efeitos (FMEA - Failure Modes and Effect Analysis);

m) Memoriais de Cálculo do Nível de Segurança dos Sistemas SSC e SICTE;

n) Plano de Vias Sinalizadas detalhado do trecho a ser implantado;

o) Especificação de Requisitos dos Sistemas SSC e SICTE;

p) Especificação Funcional e Operacional dos Sistemas SSC e SICTE;

q) Especificação de Requisitos de Segurança dos Sistemas SSC e SICTE;

r) Arquitetura dos Sistemas SSC e SICTE;

s) Dossiê da Análise Crítica de Projeto;

t) Banco de dados de todos os requisitos do projeto;

u) Relatório de detalhamento das Interfaces;

v) Relatório do dimensionamento do consumo de energia elétrica dos equipamentos;

w) Lista de Sobressalentes e Ferramentas Especiais.

 9.2  Desenvolvimento do Projeto

a) O objetivo desta etapa é permitir o desenvolvimento do projeto (hardware, software 

e instalação),  fabricação dos equipamentos conforme requisitos definidos na etapa 

anterior, padrões de qualidade e Normas deste Termo;

b)  Na  etapa  de  Desenvolvimento  do  Projeto  a  CONTRATADA deverá  realizar  as 

seguintes atividades e gerar os seguintes documentos técnicos:

 9.2.1  Atividades

a) Desenvolver as Atividades decorrentes das  Análises Críticas de Desenvolvimento 

do projeto dos Sistemas de SSC e SICTE;

b) Consolidar as funcionalidades do sistema;

c) Consolidar a arquitetura de Hardware e Software dos módulos, componentes  e

equipamentos dos Sistemas SSC e SICTE;

d) Desenvolver  e  consolidar  o  projeto  de  Hardware  e  Software  dos  módulos,
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componentes e equipamentos dos Sistemas SSC e SICTE;

e) Desenvolver e consolidar a Implementação, Integração e Testes de Software;

f) Fabricar os módulos, cartões e equipamentos dos Sistemas SSC e SICTE;

g) Desenvolver o projeto de Instalação e Montagem do SSC e do SICTE;

h) Desenvolver  e consolidar  o projeto de Aterramento, Proteção Contra Descargas

Atmosféricas e Sobrecargas dos Sistemas SSC e SICTE;

i)  Consolidar  as Interfaces  de Hardware  e Software  dos Sistemas SSC e SICTE, 

inclusive com as definições de interface, para possibilitar a expansão dos Sistemas;

j) Desenvolver as atividades de Análise de Segurança do Software.

 

9.2.2  Documentos Técnicos

a) Especificação de Hardware dos cartões, módulos e equipamentos dos Sistemas 

SSC e SICTE;

b) Documentação de Software especificada, conforme as fases do Ciclo de Vida do

Software; 

c) Esquemas elétricos dos equipamentos;

d) Configuração de equipamentos (Hardware e Software);

e) Diagramas de Interligação entre equipamentos do Sistema e suas interfaces;

f) Tabelas de fiação dos equipamentos;

g) Projeto executivo de Montagem e Instalação dos equipamentos, cabos e materiais;

h) Procedimentos de Instalação e Montagem dos equipamentos;

i) Procedimentos de Inspeções e Testes Isolados em Fábrica dos cartões, módulos e 

equipamentos;

j) Procedimentos de Testes Integrados em Fábrica do Sistema;

k) Folhas de Dados para os Testes e Inspeções de Fábrica e dos testes em campo;

l) Listas de Materiais dos cartões, módulos e equipamentos;

m) Especificação Técnica de Materiais;

n) Desenhos Mecânicos, Detalhes Construtivos e de Conjunto Montado dos Módulos e 

Equipamentos;

p) Memorial  Descritivo  do  Projeto  de  Aterramento  e  Proteção  Contra Descargas

Atmosféricas e Sobrecargas do Sistema;

q) Manuais  e  toda  documentação  necessária  ao  Treinamento  de  todos  os
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equipamentos e ferramentas de Software e Hardware;

r) Relatório de Análise de Segurança de Software;

s) Descrição do Projeto de Interface (lógica e física) do SSC, com o SICTE e com os 

demais Subsistemas/Sistemas ;

t) Manual de Operação dos equipamentos (versão preliminar);

u) Manual de Manutenção dos equipamentos (versão preliminar).

 

9.3  Inspeção e Testes em Fábrica

O objetivo desta etapa é verificar  se os cartões, módulos, equipamentos, Software e

interfaces  foram  desenvolvidos  conforme  os  requisitos  de  Hardware  e  Software  

consolidados nas etapas anteriores.

A Etapa de Inspeção e Testes em Fábrica visa comprovar que todos os equipamentos 

(hardware e software) do SSC e SICTE  fornecidos estão conforme os requisitos deste 

Termo e especificações técnicas fornecidas pela CONTRATADA .

A fabricação e a execução dos testes dos equipamentos adquiridos serão fiscalizadas 

pelo METROFOR, através de inspetor nomeado para tal  .

Após o término da fabricação dos equipamentos e antes de sua embalagem, estes 

deverão ser submetidos a testes de aceitação em fábrica para verificação e compro-

vação da adequabilidade do equipamento às características de desempenho especifi-

cadas;

A CONTRATADA  deverá enviar ao METROFOR, para aprovação, o roteiro de testes 

previstos para ser realizado em fábrica, em três vias, com uma antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias da data de início dos mesmos.

Os testes de aceitação em fábrica somente terão início após a aprovação das rotinas 

e protocolos de testes;

Para a execução dos testes, caberá a CONTRATADA  providenciar todos os recursos 

necessários, tais como técnico qualificado e equipamentos de teste;

A CONTRATADA  deverá permitir o livre acesso da fiscalização do METROFOR às 

dependências  da  fábrica  e  oficinas  durante  a  fabricação  e  montagem  dos 

equipamentos, para o exame visual e dimensional dos materiais e componentes, no 
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estoque ou na linha de montagem, verificação e obtenção de dados dos ensaios e dos 

testes;

Em qualquer hipótese, os relatórios dos resultados dos testes realizados na ausência 

ou na presença do Inspetor do METROFOR deverão ser enviados em 3 (três) cópias, 

tão  logo  estes  tenham  sido  realizados.   Os  resultados  dos  testes  deverão  ser 

apresentados de forma a se poder constatar que os equipamentos testados atendam 

às especificações aplicáveis;

Qualquer  material  e/ou  componente  que  não  satisfaça  as  normas  técnicas 

pertinentes,  poderão  ser  rejeitados  pelo  Inspetor  e  deverão  ser  substituídos  pela 

CONTRATADA sem ônus para o METROFOR;

Se  no  dia  acordado  entre  CONTRATADA   e  o  METROFOR,  o  Inspetor  não 

comparecer,  a  CONTRATADA  estará  autorizada  a  testar,  ensaiar,  embalar  e/ou 

despachar o equipamento desde que comunique no mesmo dia ao METROFOR o 

ocorrido e submeta a este os resultados dos testes realizados;

 9.3.1  Gerais

a) As inspeções e testes em fábrica deverão estar  classificados em: Ensaios de Tipo, 

Ensaios de Rotina, Testes de Software e Testes Integrados de Fábrica;

b) As Inspeções e Testes em Fábrica deverão ser aplicadas a todos os itens do SSC e 

SICTE,hardware e software;

c) As  inspeções  e  testes  em  fábrica  deverão  ser  executados  em  laboratório

especializado ou nas dependências do fabricante;

d) Os testes em fábrica deverão comprovar que os requisitos técnicos e parâmetros

especificados  estão  sendo  cumpridos,  

e) Os  materiais  e  acessórios  para  montagem  e  instalação deverão ser  passíveis 

de verificação, testes e aprovação da CONTRATANTE;

9.3.2  Ensaios de Tipo

 Os ensaios  de  tipo  têm o  objetivo  de  comprovar  se  o equipamento  possui  a

qualidade, o desempenho e as características exigidas neste Termo:

Deverão ser realizados os seguintes ensaio s de tipo : 

(1) ensaios de temperatura, umidade e corrosão;
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(2) ensaios de surto de tensão;

(3) ensaios de ressonância, vibração e choque;

(4) ensaios de verificação do grau de proteção.

 Os  ensaios  de  tipo  deverão  ser  executados  pela  CONTRATADA,  em  suas 

dependências ou em laboratório certificado na presença da CONTRATANTE;

Os  ensaios  de  tipo  deverão  ser  realizados  em  todos  os  equipamentos  do

fornecimento; 

A  fabricação  dos  demais  equipamentos  de série  depende  da aprovação  pela

CONTRATANTE após a conclusão dos Ensaios de Tipo;

 Caso existam limitações ou deficiências na aplicação dos procedimentos, por parte da 

CONTRATADA, ficará a critério  da CONTRATANTE a aprovação do ensaio;

Equipamentos já homologados e de fabricação seriada , com certificados de testes 

atestados por entidades reconhecidas , e que sejam idênticos aos utilizados no projeto, 

poderão a critério da CONTRATANTE , serem dispensados de ensaios de tipo .

9.3.3  Ensaios de Rotina

Os  ensaios  de  rotina  deverão  ser  realizados  em  todos  os  itens  do fornecimento 

e compreendem as seguintes verificações:

a) Testes de funcionamento;

b) Ensaio de Dielétrico;

c) Ensaio Final;

 9.3.3.1  Testes de Funcionamento

a) Os testes  de  funcionamento deverão ser executados em todos  os equipamentos 

eletro-eletrônicos e visam comprovar os requisitos especificados em projeto;

b) Os testes de funcionamento deverão ser efetuados, a fim de comprovar  que o item 

sob teste funciona dentro das tolerâncias previstas em projeto;

c) Os instrumentos de medição deverão ter precisão igual ou melhor a um quarto da

tolerância admitida para a variável;

d) Os ajustes e medidas deverão ser efetuados para verificar o funcionamento correto, 

dentro das tolerâncias previstas no projeto;

e) Deverão ser tomadas precauções adequadas no uso dos instrumentos de medição, 

162



Código           

TR - 1.80.00.MF/672-001

Rev.

Emissão

       /      /  

Folha     

DOCUMENTO TÉCNICO

conforme as recomendações da norma MIL–STD 810E;

f) Os instrumentos de medição deverão ser aferidos antes de cada teste e calibrados 

em intervalos  predeterminados,  conforme suas  características  e  especificações  do 

fabricante, e, também, deverão manter sua calibração durante todo o procedimento;

 9.3.3.2  Ensaio de Dielétrico 

Os  ensaios  de dielétrico deverão ser aplicados  aos equipamentos  do SSC, utilizando 

uma tensão de 1000 VRMS, para equipamentos instalados em Salas Técnicas, e 2500 

VRMS,  para equipamentos  a margem  da via, 60 Hz, por  1 minuto, entre todos  os 

terminais  de  cada conector  e entre os terminais  e as  massas metálicas,  sem que 

ocorra a danificação de qualquer material.

 9.3.3.3  Ensaio Final

a) O ensaio final deverá  compreender  uma inspeção visual de:

(1) pintura e acabamento de uma forma geral;

(2) qualidade dos materiais utilizados;

(3) dimensionais;

(4) configuração;

(5) quantitativo;

(6) fixação e encaixes mecânicos;

(7) identificação;

(8) fios e cabos;

(9) conexões.

9.3.4  Testes de Módulos de Software

Deverão ser executados, em fábrica, os testes de todos os módulos de software dos 

equipamentos, bem como a integração desses módulos com o hardware;

 Na  execução  dos  testes  de  software  deverão  ser  utilizadas  ferramentas  que

possibilitem a verificação de todas funções, a passagem de parâmetros, variáveis

configuradas, tabelas de dados, relacionamentos e demais itens afins;

A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  à  CONTRATANTE  todas  as  facilidades 

para  a inspeção do código fonte do software em todas as etapas do ciclo de vida, bem
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como as ferramentas de simulação;

 9.3.5  Testes Integrados de Software

 A CONTRATADA   deverá   realizar  os testes  integrados  de software em  fábrica, 

que permitam verificar o funcionamento integrado (hardware e software) dos principais

equipamentos do Sistema;

A  CONTRATADA   deverá  possuir  simuladores,  jigas  e  demais  equipamentos, 

que permitam exercitar toda a funcionalidade do Sistema na condição mais próxima da

configuração a ser implantada em campo;

Na etapa de Inspeção e Testes  em Fábrica a CONTRATADA deverá  realizar  as 

seguintes atividades e gerar os seguintes documentos:

 9.3.6  Atividades

a) Inspeção e Testes Isolados de materiais, componentes, módulos e equipamentos

dos Sistemas SSC e SICTE;

b) Testes  Funcionais  Integrados  de Hardware  e Software  dos equipamentos  que

compõem os Sistemas SSC e SICTE;

c) Testes de Tipo; 

d) Validação de Software, 

9.3.7  Documentos Técnicos

a) Relatórios e Folhas de Dados de conclusão dos testes isolados e integrados em

fábrica;

b) Diagramas de circuitos  da lógica de Controle dos Intertravamentos do SSC;

c) Laudos  e/ou  certificados  de  comprovação  de  atendimento  dos  requisitos

especificados;

d) Procedimentos  de  Testes  Isolados  e  Integrados  dos  equipamentos  em fábrica, 

inclusive com todos os Sistemas de Interface;

e) Folhas de Dados para os Testes de Comissionamento;

f) Memoriais para Avaliação de Desempenho;

k) Relatório de Conclusão da Análise de Segurança do Sistema;
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9.4.  Montagem e Instalação

O  objetivo  desta  etapa é  proceder a   montagem  e instalação  dos

equipamentos, cabos e materiais com o projeto executivo de montagem e instalação

aprovado, além de Normas e padrões de qualidade especificados neste Termo.

Nesta etapa  a  CONTRATADA deverá realizar  as seguintes atividades e gerar  os 

seguintes documentos:

 9.4.1.  Atividades

a) Realizar  a montagem e instalação dos  equipamentos, cabos e materiais no local

de destino ;

b) Verificar a conformidade dos itens montados e instalados com o Projeto Executivo

de Instalação e Procedimentos de Montagem;

c) Realizar testes de Continuidade e de Isolação Elétrica em cabos e equipamentos e 

de correspondência  de  sinais nos trechos de via;

d) Apresentar  os  resultados das inspeções e testes  preliminares de montagem para 

aprovação do METROFOR;

e) Inspecionar o acabamento, grau de proteção (IP), fixação de peças e conexões,

soldas e outras não conformidades conforme especificados neste Termo;

f) Realizar a montagem dos equipamentos embarcados no trem ;

g) Realizar  a  avaliação  de  funcionamento  e  de  desempenho  da  comunicação

 bi-direcional trem – via em todos os trechos de via.

 

9.4.2.  Documentos Técnicos

a) Relatórios e Folhas de Dados de conclusão dos Testes preliminares de montagem 

para aprovação da CONTRATANTE.

b) Relatórios com a avaliação de funcionamento e de desempenho da comunicação

bi-direcional trem – via para aprovação da CONTRATANTE.  

9.5.  Inspeção e Testes em Campo

Após a instalação e alinhamento dos equipamentos no campo serão executados, pela 

CONTRATADA  com supervisão da CONTRATANTE, Testes de Aceitação de Campo 
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para  verificação  e  comprovação  da  operacionalidade  e  segurança  do  sistema  às 

características  de  desempenho  especificadas.   Os  procedimentos  deverão  ser 

apresentados  pela  CONTRATADA  ao  METROFOR  de  tal  forma  que  estejam 

aprovados antes do início dos testes.

9.5.1  Gerais

A CONTRATADA somente poderá executar o Teste de Campo após conclusão dos 

testes de fábrica validados;

A  CONTRATADA  realizará  os  testes  em  campo,  conforme  os procedimentos  de 

testes   elaborados  e  entregues   e   mediante  aprovação  dos  mesmos  pela 

CONTRATANTE;

A  CONTRATADA  deverá  manter  profissionais  com  conhecimentos  plenos  dos

equipamentos que compõe o SSC e SICTE, durante todas as etapas de execução

dos testes;

Os resultados  dos  testes  deverão  ser  aprovados pela CONTRATANTE  e  toda não

conformidade deverá ser corrigida pela CONTRATADA, sem ônus à CONTRATANTE;

O Teste de Campo deverá garantir que todos os equipamentos do SSC e SICTE nas 

vias principais, pátio e trens, tenham sido corretamente instalados, configurados e que 

atendam  todos  os   requisitos  técnicos,  funcionais,   operacionais,   segurança, 

desempenho e confiabilidade.

A  CONTRATADA  deverá  Informar   a  CONTRATANTE  sobre   as  alterações  e 

modificações propostas para uma nova aprovação;

A  CONTRATADA  deverá  manter  documentadas  todas  as  não  conformidades  de 

projetos em conjunto com as soluções adotadas; 

9.6.  Comissionamento

O  objetivo  desta  etapa  é  assegurar,  através  de  testes  de  comissionamento  dos 

equipamentos, que os Sistemas a serem colocados em operação comercial tenham 

condições de operar integralmente conforme as Normas e exigências deste Termo.

Na  etapa  de  Comissionamento  a  CONTRATADA  deverá  realizar   as  seguintes 

atividades e gerar os seguintes documentos:
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9.6.1  Atividades

a)  Executar  com  supervisão  da  CONTRATANTE  os  Testes  de  Comissionamento 

(Isolados  e  Integrados) do  Sistemas  em  Campo,  inclusive  com  os  Sistemas  de 

Interface, conforme este Termo.

b) Verificar a conformidade do funcionamento das interfaces com as especificações,

conforme este Termo;

c) Avaliar  e  incorporar  no  projeto  os  comentários  da  Análise  de  Segurança

independente da Contratante;

d) Corrigir  as  eventuais  não  conformidades  detectadas  na  etapa  de

comissionamento;

9.6.2.  Testes Funcionais do Sistema

Os  testes  deverão  ser  realizados  na  configuração  final  de  todos  os  itens  de

hardware e software do SSC e SICTE previstos para as  vias, trens e pátio;

Os testes deverão abranger os itens abaixo relacionados;

(1) testes de todas as funcionalidades;

(2) testes de modos restritivos de operação;

(3) testes de modos de degradação;

(4 ) testes de  reinicialização do sistema ;

(5) testes de comprovação dos dados de via e segurança;

(6) testes de interoperabilidade entre  os equipamentos do SSC e SICTE com  os

Sistemas  do  Trem;  

Todas  as  não  conformidades  encontradas  durante  os  testes  deverão  ser

solucionadas pela CONTRATADA;

Todos  os  resultados  dos  testes  deverão  ser  submetidos  à  aprovação  da

CONTRATANTE;

            

9.6.3  Testes Integrados 

O teste de integração de sistema deverá ser iniciado após a conclusão e aprovação

satisfatória  de  todos  os  testes  funcionais ;

Os testes integrados deverão ser realizados na configuração final de todos os itens
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de hardware e software do SSC e SICTE ;

Este  teste  deverá  comprovar  todas  as  interoperabilidades,  funcionalidades  e

operacionalidades  do  SSC e SICTE,  e  integração  entre si , bem como integração 

com os com  os  demais  Sistemas .

Os testes integrados deverão ter duração mínima de 3 meses .

9.6.4  Documentos Técnicos

a) Relatório e Folhas  de Dados de Conclusão dos Testes de Comissionamento em

Campo;

b) Relatório de Conclusão do Atendimento da Análise de Segurança Independente

9.7.  Avaliação de Desempenho

A  avaliação  de  desempenho  deverá  ser   realizada  pela  CONTRATADA,  sob 

supervisão  da   CONTRATANTE,   e   tem  o   objetivo   de   comprovar   que   os 

parâmetros  de confiabilidade  e  disponibilidade  práticos  (em  operação  comercial)  e 

deverão respeitar os requisitos especificados neste Termo;

A avaliação de desempenho deverá ser iniciado após:

(1) conclusão satisfatória do teste de integração de sistema;

(2) resolução de todas as não-conformidades;

(3) liberação do sistema para a operação comercial;

c)  A   CONTRATADA   deverá   elaborar   o   procedimento   de   avaliação   de 

desempenho, incluindo as seguintes características:  

(1) abrangendo todos os equipamentos do fornecimento;

(2) levantamento das falhas criticas e relevantes;

(3) atendimento  as  definições  dos  parâmetros  de  MTTUF,  MTBF,  MTTR 

especificados;

A CONTRATADA deverá realizar a avaliação de desempenho durante um período de 

06 meses;

 A  CONTRATADA  deverá  elaborar  um  relatório  mensal  de  avaliação  de

desempenho  do  Sistema,  para  avaliação  de  possíveis discrepâncias em relação 

aos  valores  especificados   e  existência  da  necessidade  de  correção  das  não 
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conformidades;

Após  6  meses,  na   ocorrência   de   resultados   insatisfatórios   nos   parâmetros 

analisados,  a CONTRATADA  deverá elaborar  propostas  de solução  e submetê-las 

à aprovação da CONTRATANTE;

No caso de alterações no projeto de itens do Sistema a medição da avaliação de

desempenho do item corrigido, será reiniciada a  contagem de tempo  até completar o 

período de avaliação previsto, respeitando-se sempre um período mínimo de 3 meses 

de avaliação;

           

9.7.1.   Critérios de Avaliação

             A avaliação de desempenho  deverá considerar:

-  se o software desenvolvido atende os níveis de maturidade e integridade de

segurança utilizados para sistemas críticos, conforme especificado neste termo;

-  a modularidade e flexibilidade para ampliações e/ou modificações futuras;

-  a funcionalidade, de forma independente dos equipamentos existentes (Trem,

estações  e Via);

-  a interoperabilidade entre todos os itens do próprio sistema e com os demais

sistemas de interface;

- a característica de comunicação bidirecional no trecho em teste ;

-  a capacidade de localização e gerar   movimentações autorizadas nos trens

nas vias em teste, aferindo: localização, velocidade e sentido de movimento;

- a capacidade dos sistemas  SSC  e SICTE propostos continuarem detectando o trem 

mesmo em caso de falha de comunicação;

- o funcionamento dos modos redundantes em situações de degradações;

             

9.8.  REQUISITOS DE ACEITAÇÃO

Neste item são apresentadas as condições gerais que a Contratante deverá  utilizar 

para  aceitação  dos   equipamentos,   módulos,  programas   e  demais  itens  que 

compõem os sistemas SSC e SICTE, compreendendo: inspeções, testes de fábrica, 

testes em campo, avaliação de desempenho e validação de segurança.
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9.8.1.  Gerais

a) O Plano de Teste dos  Sistemas SSC e SICTE  deverá compreender  todo  o 

planejamento  para  Inspeção  e  Testes   de  Fábrica,  Testes  de  Campo, 

comissionamento,  de todos  os  equipamentos  do    SSC e SICTE;

b) O  Plano de Teste dos  Sistemas    deverá  estar  adequado  aos  requisitos 

técnicos, funcionais, operacionais, de segurança e desempenho especificados neste 

Termo;

c) O Plano de Teste dos Sistemas deverá conter informações das atividades de testes 

e inspeções a serem executadas em todos os itens do SSC e SICTE;

d) Todos  os testes  propostos  deverão ser  realizados  conforme o planejamento do

documento  Plano de  Teste do Sistema  e  procedimentos específicos  fornecidos

pela CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE;

e) A CONTRATADA deverá obedecer a seguinte seqüência para inspeções e testes:

(1) Inspeção e testes em fábrica ;

(2) Inspeção  e testes em campo ( Comissionamento); 

f)  A  CONTRATADA  deverá  disponibilizar  documentação  técnica,  ferramentas, 

instrumentos, jigas, laboratórios e pessoal qualificado para a realização de todas as 

atividades de inspeções, testes de fábrica, , testes  de campo ( comissionamento) e 

avaliação de desempenho;

g) A  CONTRATADA deverá executar os testes de comissionamento de todos os itens 

do SSC e SICTE com o acompanhamento e supervisão da CONTRATANTE;

h) A CONTRATANTE executará todas as inspeções de fábrica e campo de todos os 

itens do SSC e SICTE;

i) Os  resultados  dos  testes  em fábrica e em campo (comissionamento) deverão ser 

submetidos à aprovação da CONTRATANTE;

j)  Um item será  aceito  pela  CONTRATANTE desde  que  os  resultados dos testes 

estejam de acordo com o previsto em projeto e especificados neste Termo;

k)  A  CONTRATANTE  pode  solicitar   testes  adicionais  durante  as  etapas  do 

fornecimento, caso os testes não sejam suficientes ou não permitam comprovação aos 

requisitos especificados neste Termo;
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l)  A  CONTRATANTE  pode  suspender   qualquer   teste,  caso   constate   que  os 

resultados não estão condizentes  com o previsto  em projeto  ou  se  os  testes  são 

insuficientes ou deficientes;

m) A CONTRATADA deverá modificar o projeto e refazer  o teste para todos  os casos 

em que os resultados obtidos estejam em desacordo com os requisitos especificados 

neste Termo;

n) A CONTRATADA deverá fornecer  todas as informações e facilidade de acesso às 

suas instalações   sempre   que  a  CONTRATANTE   julgar   necessário,   para   a 

avaliação  dos resultados, realização dos testes e acompanhamento do fornecimento;

o) Todos  os  itens  do  fornecimento,  inclusive  os  sobressalentes  e  ferramentas

especiais,  deverão  ser  inspecionados  e  testados  conforme  os  requisitos

especificados neste Termo;

p) Todos os testes deverão ser realizados seguindo os critérios de segurança, higiene 

e medicina do trabalho, conforme estabelecem as normas relacionadas neste Termo;

q) Para execução dos  testes em fábrica e campo a CONTRATADA  deverá possuir 

equipamentos  sobressalentes  para  dar  suporte  a  uma  eventual  falha

durante a execução dos testes;

9.8.2.   Condições de Aceitação   

A aceitação de um item pela CONTRATANTE numa etapa intermediária, significa  a

concordância em se prosseguir com o fornecimento, não eximindo a CONTRATADA

 da responsabilidade de cumprir as exigências deste Termo;

Para Aceitação do SSC e SICTE são definidas as seguintes condições:

(1) Aceitação Provisória;

(2) Aceitação Definitiva.

 9.8.2.1.  Aceitação Provisória 

O objetivo desta etapa é comprovar o funcionamento do Sistema de forma integrada,

assim como eliminar toda não conformidade conforme o Projeto e requisitos deste 

Termo .
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A Aceitação Provisória  do SSC  e SICTE  dar-se-á  com a  emissão do Certificado de

Aceitação Provisória – CAP;

Para a emissão do CAP, a CONTRATADA deverá comprovar que:

(1) Desenvolveu  o  projeto  respeitando  as  normas  e  os  requisitos  técnicos,

funcionais, operacionais, segurança e desempenho estabelecidos  neste Termo;

(2)  Realizou  a  Análise  de  Segurança   de  hardware   e  software  do  SSC, 

certificando  que  não existem condições  que  possam  levá-lo  a  um  estado

inseguro;

(3) Corrigiu  eventuais  problemas  que  envolvam  a  segurança  do  Sistema

detectados  pela  Análise  de  Segurança  Independente  realizada  pela

CONTRATANTE;

(4) Concluiu de forma satisfatória todos os testes de comissionamento;

(5) Concluiu de forma satisfatória os testes integrados ;

(6) Eliminou as  pendências relacionadas  ao projeto e ao fornecimento  do SSC e 

SICTE;

(7) Ministrou Treinamento 

(8) Forneceu os sobressalentes obrigatórios 

Com a emissão do CAP será dado início ao período de Garantia Técnica, previsto

em contrato.

Caso qualquer unidade ou sistema de unidade funcional do SSC ou SICTE, ou parte 

destes não satisfaça integralmente aos requisitos dos testes de comissionamento, mas 

seja considerado pela CONTRATADA em comum acordo com o METROFOR , seguro 

para operação dentro de certas limitações, o CONTRATANTE terá o direito de operar o 

equipamento ou sistema defeituoso,  mediante  a respectiva  emissão do CAP “com 

ressalvas”  ,  desde  que  estejam  previamente  acordados,  CONTRATADA  e 

CONTRATANTE , os prazos para solução das mesmas , até que o mesmo possa ser 

retirado de serviço com o mínimo de distúrbio para o CONTRATANTE, para os reparos 

ou correções necessárias.

A CONTRATADA deverá emitir instruções indicando as limitações e precauções para 

operação do equipamento ou sistema defeituoso .
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Todos  os  reparos  necessários  antes,  durante  ou  depois  da  referida  operação,  e 

solicitados pelo CONTRATANTE , deverão ser feitos ás expensas da  CONTRATADA 

e de forma a causar o mínimo de interrupção no uso do equipamento ou sistema 

integrante da unidade funcional defeituoso.

CONTRATANTE e CONTRATADA deverão acordar um cronograma para  solução das 

“ressalvas” formalizadas nos CAPs , sendo que o descumprimento de qualquer prazo 

por  razões  atribuíveis  à  CONTRATADA  ,  ensejará  a  esta,  a  critério  do 

CONTRATANTE , num prazo de 10 (dez) dias da notificação que receber para tal fim , 

a aplicação de penalidade conforme cláusulas contratuais .

A emissão do CAP “com ressalvas” pelo CONTRATANTE, não constituirá motivo para 

adiamento de contagem do período de garantia (salvo para as partes com ressalvas) e 

tampouco aplicação de danos acordados por atraso.  

A aceitação provisória do sistema não restringirá ou diminuirá as responsabilidades 

assumidas pela  CONTRATADA, inclusive  quanto aos aspectos  das características 

construtivas, desempenho e garantia dos equipamentos e software

Para a  Aceitação Provisória a CONTRATADA deverá realizar as seguintes atividades 

e gerar os seguintes documentos:

 

9.8.2.1.1.  Atividades

a) Eliminação  de  todas  as  não  conformidades  detectadas  nos  testes  de

Comissionamento;

b) Realizar as atividades de Operação Assistida, conforme este Termo;

c) Elaboração de um programa para avaliação de desempenho dos itens do SSC e do 

SICTE.

 

9.8.2.1.2.  Documentos Técnicos

a) Relatórios de Avaliação de Desempenho dos Sistemas SSC e SICTE;

b) Relatórios de análise  de falhas objetivando fornecer  dados  para a avaliação do

desempenho ;
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9.8.2.2.  Aceitação Definitiva

O  objetivo  desta  etapa  é  comprovar  que  o  desempenho  dos  Sistemas  SSC e 

SICTE estão  em conformidade com as especificações deste Termo.

A emissão do Certificado de Aceitação Definitiva – CAD será efetuada após conclusão

do período de Garantia Técnica prevista em contrato e desde que:

(1) a CONTRATADA tenha concluido as atividades de "As Built";

(2) a CONTRATADA tenha concluído  a  Avaliação  de  Desempenho  e  essa  tenha 

sido  aprovada  pela CONTRATANTE;

(3) tenha sido aprovada toda a documentação técnica especificada neste Termo.

Na  etapa  de  Aceitação  Definitiva  a  CONTRATADA deverá  realizar   as  seguintes 

atividades e gerar os seguintes documentos:

9.8.2.2.1.  Atividades

a)  Eliminação  de  todas  as  não  conformidades  restantes  do  projeto  do  SSC e  do 

SICTE;   

b) Realizar  as atividades de “as built“, com a finalidade de certificar  a conformidade

dos  itens  instalados  em relação ao  projeto,  revisando  se  necessário, toda  a

documentação  técnica  que  sofrer  adequação  durante  o  processo  de

desenvolvimento do projeto e implantação do Sistema;

c) Medição  da  Avaliação  de  Desempenho  em  operação  (confiabilidade  e

disponibilidade), conforme este Termo;

d) Apresentação dos resultados da Avaliação de Desempenho, para aprovação  do

METROFOR;

d) Execução das atividades de Manutenção durante o período de garantia  e Suporte 

Técnico.

9.8.2.2.2.  Documentos Técnicos

a) Relatórios com os resultados da Avaliação de Desempenho dos Sistemas SSC e 

SICTE;

b) Todos os documentos do Projeto revisados em decorrência da atividade do “as

built”.
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10. GARANTIAS  

A CONTRATADA  deverá garantir o equipamento contra falhas de projeto, defeitos 

fabricação, materiais e serviços por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses 

a partir da data de emissão do “Certificado de Aceitação Provisória” - CAP. Durante os 

4  (quatro)  primeiros  meses,  após  a  emissão  do  CAP,  será  prestada  a  Operação 

Assistida, conforme descrito neste  Termo . 

 Esta  garantia  deverá  abranger  todo  e  qualquer  defeito  de  projeto,  fabricação, 

montagem  e  desempenho  dos  equipamentos,  quando  submetidos  a  uso  e 

conservação normais.

Durante  o  período  de  garantia,  a  substituição  ou  reparação  de  quaisquer 

equipamentos, componentes, materiais de montagem e de instalação, deverá ocorrer 

sem ônus para o METROFOR.

Durante o período de garantia, o fornecedor poderá solicitar ao METROFOR, licença 

para utilização de sobressalentes, desde que os mesmos sejam repostos sem ônus 

para  o  METROFOR,  antes  da  emissão  do  Certificado  de  Aceitação  Definitiva  do 

Sistema.

A  aceitação,  pelo  METROFOR,  de  qualquer  material  ou  serviço,  não  exime  a 

CONTRATADA  de plena responsabilidade de todas as garantias estabelecidas.

A CONTRATADA deverá assegurar, também, a garantia de disponibilidade para o 

fornecimento de peças de reposição e/ou peças sobressalentes após a entrega e 

aceitação dos equipamentos, por um período de 10 (dez) anos.

Durante o período de garantia, a fim de agilizar o atendimento, o METROFOR poderá 

assumir,  a seu critério,  a manutenção dos equipamentos no nível  de módulos, os 

quais serão enviados para a CONTRATADA para reparos.  A CONTRATADA  deverá 

garantir que este procedimento não invalidará a Garantia, bem como não o isenta da 

responsabilidade  de  executar  a  referida  manutenção,  se  necessário.  A 

CONTRATADA  deverá  se  comprometer  a  devolver  os  módulos  devidamente 

reparados dentro de 30 (trinta) dias corridos.

Caso, dentro do período de garantia, o pessoal do METROFOR não consiga detectar 

o  defeito,  a  CONTRATADA  deverá  se  comprometer  a  dar  a  assistência  técnica 

necessária, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após ter sido comunicado.  
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11. EMBALAGEM, IDENTIFICAÇÃO E EMBARQUE

Os métodos de embarque deverão ser tais que protejam adequadamente todas as 

partes do seu conteúdo contra possíveis  danos durante o embarque,  transporte e 

desembarque, inclusive a prova d’água e umidade.

Todas as superfícies metálicas acabadas deverão ser apropriadamente encobertas ou 

de outro modo protegidas contra avarias durante o transporte e a instalação.

 A CONTRATADA  terá responsabilidade por quaisquer danos e/ou perdas ocorridas 

em conseqüência de falta de cuidados, inadequação e/ou insuficiência na embalagem 

dos materiais e/ou equipamentos.

Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos deverão ser identificados com o 

número do item visivelmente estampado.

Todas  as  embalagens,  quando  necessárias,  deverão  ser  providas  de  meios  para 

manuseio,  carga e descarga,  inclusive dispositivos para suspensão por  guindaste, 

macacos ou empilhadeira.

Peças estruturais de pequeno porte e outros componentes pequenos, independentes, 

deverão  ser  embalados  em  caixas  ou  engradados,  não  devendo  ser  fixado  ao 

equipamento correspondente por meio de arame, fita adesiva ou outro meio similar.

Pequenas  peças  deverão  ser  identificadas  através  de  etiquetas  a  elas  fixadas,  

indicando o número do equipamento ou item ao qual pertencem.  Se as peças tiverem 

um número de referência para montagem indicado nos desenhos, o mesmo também 

deverá ser indicado nessas peças.

Todas as pequenas peças e/ou partes deverão ser acondicionadas em embalagem à 

prova d’água.  No caso de parafusos, porcas e arruelas, etc., cada tamanho ou tipo,  

deverá ser embalado e identificado separadamente.

Todos os volumes deverão apresentar indicativo de posição e fragilidade, endereço 

do  local  de  entrega  e  do  Fornecedor,  número  e  equipamento  e/ou  item 

correspondente, o peso bruto e líquido, além de apresentá-lo sem que seja necessário 

abrir a embalagem.

Equipamentos  e/ou  materiais  com  locais  de  instalação  distintos,  deverão  ser 

embalados separadamente.

Sempre que possível todas as partes correspondentes a um mesmo equipamento ou 

subconjunto deverão ser embarcadas ao mesmo tempo.

176


