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Código do documento original da Engevix: 
RT.4/SX.99/00.804, Revisão 4; 

A itemização constantes destas notas de 
modificações se referem ao documento original; 

O METRÔ-DF será responsável somente pelas 
alterações realizadas neste documento: 

1. O último item da página 11, que trata do 
Sistema de Projeção, foi atualizado; 

2. O primeiro item da página 13, que trata da 
interface com o Sistema de PDT, foi atualizado; 

3. Foi incluído o segundo item da página 13, que 
trata da modernização e otimização da Função 
Regulação de Tráfego; 
 

4. Foi incluído o quarto item da página 13, que 
trata da modernização e reestruturação do 
Sistema de Armazenamento de Eventos; 

5. Foi incluído o último item da página 13, que 
aborda a modernização do software do ATO de 
Estação e Via; 

6. Foi incluído o último item da seção 1.5.1 para 
explicitar em quais padrões de AMV ‘s serão 
instaladas as Máquinas de Chave; 

7. Foi incluído o último item da seção 1.5.2 para 
explicitar em quais padrões de AMV ‘s serão 
instaladas as Máquinas de Chave; 

8. Foi incluído o último item da seção 1.5.3 para 
explicitar em quais padrões de AMV ‘s serão 
instaladas as Máquinas de Chave; 

9. Na seção 1.5.5 foram criados os parágrafos 3, 
4, 5 e 6; 

10. O terceiro parágrafo da seção 1.5.6 foi 
atualizado; 
 

11. Foi incluído o quarto parágrafo da seção 1.5.6, 
visando detalhar a modernização do Sistema de 
Armazenamento de Eventos; 

12. Na seção Escopo PROJETOS - páginas 28, 
29, 30 e 31- foram adicionadas e adaptadas 
diversas informações; 

13. Foi incluído o item 1.7.2.1, páginas 35 e 36, 
visando detalhar o Sistema de Projeção do Centro 
de Controle Operacional. 

 

  

  



14.Foram realizadas diversas alterações na seção 
1.7.2.1.1:  

1 Inclusão no primeiro parágrafo da 
informação que o equipamento deverá ser 
TRI/MONO; 

2 Alterados os valores das tolerâncias de 
entrada e saída; 

3 Alterado o valor da tensão de saída para 
127 VAC FTN; 

4 Alterado o valor de THDI; 

5 Exclusão do texto explicativo do 
transformador isolador, pois esse não 
deverá ser utilizado no novo fornecimento; 

15. Em todo o documento as informações foram 
modificadas para retirar a Expansão Ceilândia e a 
Expansão Asa Norte do Escopo; 

16. Em todo o documento as informações que 
previam a mudança da Estação Mestra de E02 
para E01 foram modificadas, pois essa mudança 
só será realizada no processo de expansão futuro 
da Asa Norte; 

17. O seguinte texto foi excluído do item 2.3: “Não 
se prevê alterações funcionais nos softwares do 
ATC de bordo, mas fornecimento, instalação e 
testes para atualização tecnológica de cartões e 
periféricos por obsolescência ou que apresentem 
grau de desgastes que comprometam a 
segurança e a manutenibilidade”. O motivo é que 
não fará parte do escopo a modernização do 
sistema embarcado; 

18. Como a modernização de equipamentos do 
sistema de Sinalização e Controle Embarcado não 
é mais escopo desta contratação, várias partes do 
documento foram excluídas e/ou adaptadas; 

19. Em todo o documento as informações foram 
modificadas para retirar os AMVs X281 e X611 do 
Escopo; 

20. Em todo o documento as informações foram 
modificadas para substituir a menção ao Painel de 
Destino de Trens (PDT) pelos monitores da 
Sinalização Online; 

21. No item 1.5.1 foi alterada a possibilidade por 
obrigatoriedade do X361 estar contemplado pelo 
CMT de E02; 

22. Em todo o documento as informações foram 
modificadas para contemplar a substituição dos 
atuais CMTs, ao invés de modernizá-los; 

23. Em todo o documento as informações foram 
modificadas para contemplar expressamente a 
substituição dos atuais PCLs, ao invés de 
modernizá-los; 



24. Alterado texto no item 1.4 para deixar explícita 
a necessidade de troca dos Postos de Controle 
Local. Antes, o texto colocava apenas como 
“preferencialmente” a sua adaptação; 

25. Retirada a expressão “preferencialmente” no 
item 1.5.1 quando aborda a questão do software a 
ser utilizado nos PCTs. Ele deverá ser 
necessariamente open source. Alteração análoga 
aplicada aos itens 1.5.2 e 1.5.3;  

26. O seguinte texto foi excluído do item 1.6.1: “Os 
domínios existentes já sinalizados que farão 
interface com as extensões poderão permanecer 
com as plantas atuais e com os equipamentos de 
via (como circuitos de via, sinais, detectores de 
ocupação pontuais, caixa à margem de via, 
transmissores de código de velocidade) desde 
que readequados, porém admite-se substituição 
tecnológica”. 

27. O seguinte texto foi excluído do item 1.6.1: 
“Todos os sistemas, exceto o sistema de rádio, 
trocarão informações por meio do backbone do 
sistema de transmissão de dados (STD) e serão 
instalados nas salas técnicas de forma acessível 
em todas as estações, pátios, CCO e CM 
conforme especificado nos itens 1.3 e 1.4”; 

28. O seguinte texto foi excluído do item 1.6.3.1: 
“Poderá ser atualizado tecnologicamente, caso o 
atual hardware não apresente as características e 
custo de ampliação que justifiquem a sua 
continuidade. Vide PVS do projeto básico”. 

29. Em todo o documento as informações foram 
modificadas para retirar a linha de teste do ATO 
do Escopo; 

30. Na seção do teste em fábrica de booleanas, o 
escopo foi alterado para os domínios E02,  E07, 
E11, E17 e E33; 

31. Foi excluído o teste de partida do No-Break; 

32. No item relativo a “Controle de Movimentação 
de Tráfego”, no tocante à tecnologia LED para os 
sinaleiros, foi excluída a palavra 
“preferencialmente”, pois essa tecnologia deverá 
necessariamente ser utilizada; 

33. O subitem referente a “Subsistema de 
Transmissão de Dados foi excluída”; 

34. O item referente às Unidades Remotas de 
Sistema de Tráfego foi alterado em vários pontos. 
Não haverá necessidade de fornecimento de 
Novas UTR-Ts e nem necessidade de 
modernizações nas existentes. O texto do 
respectivo item explica o porquê; 

35. Vários pontos do documento foram alterados 
para excluir a previsão de  sinaleiro repetidor da 
indicação do X29; 



36. Vários pontos do documento foram alterados 
para excluir a funcionalidade do retorno 
automático a oeste de ASA entre os CDVs 8E07T 
e 8E08T do X35 e as respectivas implantações 
necessárias; 

37. Foram realizadas alterações para se excluir o 
projeto ergométrico do CCO; 

38. Em alguns pontos do documento foram 
adicionadas descrições para a modernização do 
software embarcado do ATO; 

39. A itemização foi reestruturada. As informações 
dos antigos itens “Características do material 
rodante”, “Requisitos Operacionais e Técnicos” e 
“Requisitos Operacionais Específicos” foi 
redistribuída em outros itens; 

40. O item “Escopo Geral” teve conteúdo 
acrescentado; 

41. Todo o item referente a escopo teve 
informações redistribuídas em novos subitens; 

42. O antigo item “Requisitos Operacionais e 
Técnicos” foi deslocado para dentro do item 
“ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL DO 
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE 
PERTINENTE AO PROJETO EXECUTIVO. O 
mesmo aconteceu para o item “Requisitos 
Operacionais Específicos”; 

43. Foi adicionada descrição dos modos de 
circulação Y0, Y1 e Y2 no item 6.2; 

44. No item “Requisitos Operacionais e Técnicos”, 
foram excluídas as informações referentes aos 
Painéis de Destino de Trem (PDT). Nesse mesmo 
item foram excluídas informações que falavam da 
emissão de aviso sonoro automático por todos os 
trens trens, pois não faz parte deste escopo; 

45. Vários subitens do item “ESPECIFICAÇÃO 
TÉCNICA E FUNCIONAL DO SISTEMA DE 
SINALIZAÇÃO E CONTROLE PERTINENTE AO 
PROJETO EXECUTIVO” tiveram sua ordem 
alterada. O conteúdo do subitem “Tratamento de 
Dados” foi redistribuído entre o item “CCO” e o 
item “Unidades Remotas”; 

46. A descrição dos subitens do Projeto Executivo 
do CCO foi reescrita;. 

47. Foi incluído item para “Interface CCO x SAE x 
Sinalização Online”; 

48. Incluída informação que “Os novos 
Controladores de Movimentação de Trens devem 
possuir tecnologia que permita concentrar a 
chegada de cabo de todos os Circuitos de Via na 
sala técnica das Estações Mestras, assim os 
respectivos ajustes e manutenções. Por esse 
motivo, foi excluído o item relativo a Caixa a 



 

Margem de Via no capítulo 4; 

49. Excluída a previsão de plataforma integrada 
de supervisão e controle , que seria uma 
plataforma de operação e gestão que integraria 
num mesmo ambiente de operação diferentes 
subsistemas;  

50. O padrão de AMV para o X58 foi alterado para 
AREMA; 

51. Acrescentados os dois primeiros parágrafos 
do item 3.3; 

52. Foram adicionados os 10 últimos parágrafos 
do item 3.6; 

53. Foram inseridos os cinco últimos parágrafos 
do item 3.7; 

54. Foram adicionados os itens 3.8, 3.9 e 3.10; 

55. O item relativo às especificações técnicas do 
No-break foi substituído por completo; 

56. O AMV X361 foi excluído do escopo. Dessa 
forma, várias partes do documento foram 
alteradas para contemplar essa mudança; 

57. Os itens 3.4.2, 3.4.2.1 e 3.4.2.2 foram 
acrescentados; 

58. As informações referentes à modernização do 
Sistema de Projeção (Video Wall) foram 
excluídas; 

 
 

 

 

 
  

  

 

 

 
  

  

 

 

 
  

  

Obs. 1: Os campos deverão ser identificados pela rubrica e iniciais dos seus responsáveis. 
Obs. 2: Todas as rubricas e iniciais devem ser previamente identificadas junto ao METRÔ-DF . 
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API - Aplication Programming Interface

BPS – Bit Por Segundo 

CCE – Console de Controle de Energia

CCG – Console de Supervisão

CCO – Centro de Controle Operacional

CCT – Controle Centralizado de Tráfego

CDV – Circuito de Via 

CFTV - Circuito Fechado de Televisão

CLP – Controlador Lógico Programável

CMT – Controlador de Movimentação de Trens

CMV – Caixa á Margem de Via

CTC – Controle de Tráfego Centralizado
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Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Aparelho de Mudança de via 

Automatic Train Control 

Automatic Train Operation 

Automatic Train Protection  

Aplication Programming Interface 

Console de Controle de Energia 

Console de Supervisão 

Centro de Controle Operacional 

Controle Centralizado de Tráfego 

Circuito Fechado de Televisão 

Controlador Lógico Programável 

Controlador de Movimentação de Trens 

Caixa á Margem de Via 

Controle de Tráfego Centralizado 

Empresa contratada para os Serviços de Apoio Técnico ao 

Gerenciamento e à Supervisão das Obras Civis e Implantação e Modernização de 

Sistemas de Energia e Sinalização e Controle 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

 

Emergency Power Off 
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Lógica de Desligamento Rápido 

Lógica de Desligamento Geral 

 

Laboratório de Inovações Metroviárias 

Manobra Antes da Estação 

Manual Controlado  (modo de operação do trem) 

Manobra Pós Estação 

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 

Nível de Desempenho 

Posto de Controle de Energia 

Posto de Controle Local 

Posto de Controle de Tráfego 

Plano de Vias Sinalizado 

Quadro de Distribuição de Força 
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Simple Network Management Protocol 
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Supervisão Operacional 

Sistema de Transmissão de Dados 

Transmission Control Protocol 

Zona de Transferência 

Trens Unidade Elétrica 

Unidade Terminal Remota 

Unidade Terminal Remota de Energia 

de Terminal Remota de Tráfego 
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1. OBJETIVO 

Este documento tem como objetivo apresentar os parâmetros específicos, 

envolvendo as diretrizes básicas e os requisitos para elaboração do projeto executivo e 

consequente fornecimento e Implantação do Sistema de Sinalização e Controle

englobando a extensão do 

Atual da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 

O objetivo descrito nesta especificação, cuja operação deverá ser 

automatizada e integrada, é otimizar o tráfego

movimentação dos trens para a extens

operação, conforme acima descrito, impedindo que falhas humanas, defeitos em 

equipamentos ou materiais integrantes de qualquer um dos Sistemas

situações que possam causar dano físico ou material às pessoas ou ao patrimônio. O 

cumprimento deste objetivo deverá ser viabilizado 

pelos Sistemas destinados a executar

O desenvolvimento do projeto executivo, Fabricação, Montagem, Testes, 

(Aceitação em Fábrica, Testes Locais e integrados e Comissionamentos Locais e 

integrados), Operação Branca, Operação Assistida e Garantia

contemplar as seguintes fases:

• Projeto Executivo 

o Deverá ser desenvolvido com base no Plano d
– ATP e ATO. 

• Fabricação 

o Deve-se realizar acompanhamento das etapas de fabricação;

o Deve-se realizar acompanhamento 
etapa de liberação dos equipamentos e versões de 
(testes de aceitação ou conformidade);

• Montagem – ATP, ATO e ENERGIA AUXILIAR

o Implantação pontual em campo;

� Por equipamento;
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Este documento tem como objetivo apresentar os parâmetros específicos, 

envolvendo as diretrizes básicas e os requisitos para elaboração do projeto executivo e 

consequente fornecimento e Implantação do Sistema de Sinalização e Controle

 trecho Samambaia, bem como a modernização do Sistema 

Atual da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ

O objetivo descrito nesta especificação, cuja operação deverá ser 

automatizada e integrada, é otimizar o tráfego e garantir a segurança das operações de 

movimentação dos trens para a extensão e modernização do trecho atual em 

operação, conforme acima descrito, impedindo que falhas humanas, defeitos em 

equipamentos ou materiais integrantes de qualquer um dos Sistemas

situações que possam causar dano físico ou material às pessoas ou ao patrimônio. O 

cumprimento deste objetivo deverá ser viabilizado por meio de funções incorporadas 

pelos Sistemas destinados a executar a operação metroferroviária. 

vimento do projeto executivo, Fabricação, Montagem, Testes, 

(Aceitação em Fábrica, Testes Locais e integrados e Comissionamentos Locais e 

integrados), Operação Branca, Operação Assistida e Garantia, deverão, no mínimo, 

contemplar as seguintes fases: 

ser desenvolvido com base no Plano de Vias Sinalizadas (PVS)

companhamento das etapas de fabricação;

companhamento das etapas de testes de fábrica,
de liberação dos equipamentos e versões de software

(testes de aceitação ou conformidade); 

ATP, ATO e ENERGIA AUXILIAR 

Implantação pontual em campo; 

Por equipamento; 
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consequente fornecimento e Implantação do Sistema de Sinalização e Controle, 

, bem como a modernização do Sistema 

METRÔ-DF. 

O objetivo descrito nesta especificação, cuja operação deverá ser 

e garantir a segurança das operações de 

e modernização do trecho atual em 

operação, conforme acima descrito, impedindo que falhas humanas, defeitos em 

equipamentos ou materiais integrantes de qualquer um dos Sistemas resultem em 

situações que possam causar dano físico ou material às pessoas ou ao patrimônio. O 

de funções incorporadas 

operação metroferroviária.  

vimento do projeto executivo, Fabricação, Montagem, Testes, 

(Aceitação em Fábrica, Testes Locais e integrados e Comissionamentos Locais e 

deverão, no mínimo, 

Sinalizadas (PVS)-Básico 

companhamento das etapas de fabricação; 

das etapas de testes de fábrica, incluindo 
softwares para campo 
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� Por subsistema; 

� Por função; 

� Por interação adjacente;

� Por controle local;

� Por controle centralizado;

o Certificações de montagem

• Testes – ATP, ATO e ENERGIA AUXILIAR

o Testes de comissionamento pontual (local);

o Fase de retrabalho e retestes de comissionamento (retirada de pendências);

o Comissionamento integrado;

• Operação Branca  

o Período experimental 
sendo que as atualizações de hardware e software devem ser acompanhadas 
e aprovadas na fábrica pelo contratante antes da instalação em campo;

• Emissão do Certificado Provisório (

• Operação assistida - ATP e ATO;

• Operação em garantia 

Assim, quando 
todos os equipamentos de diversas gerações e tecnologicamente diferentes 
estar convivendo em perfeita harmonia.

2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E 

2.1. Documentos de Referência

• RT.4/SX.99/00.904 

• DE.3/SX.99/00.901 
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Por interação adjacente; 

local; 

Por controle centralizado; 

Certificações de montagem 

ATP, ATO e ENERGIA AUXILIAR 

omissionamento pontual (local); 

Fase de retrabalho e retestes de comissionamento (retirada de pendências);

Comissionamento integrado; 

Período experimental – neste é autorizado atualizações e testes integrados, 
sendo que as atualizações de hardware e software devem ser acompanhadas 
e aprovadas na fábrica pelo contratante antes da instalação em campo;

Emissão do Certificado Provisório (CRP), montagens e testes;

ATP e ATO; 

Operação em garantia - ATP e ATO; 

quando entregue para Operação e Manutenção do 
equipamentos de diversas gerações e tecnologicamente diferentes 

perfeita harmonia. 

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA E NORMAS APLICÁVEIS 

Documentos de Referência 

Parâmetros Específicos para Elaboração do 

Projeto Executivo - ENGEVIX 

PVS – Plano de Vias Sinalizado 
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Fase de retrabalho e retestes de comissionamento (retirada de pendências); 

neste é autorizado atualizações e testes integrados, 
sendo que as atualizações de hardware e software devem ser acompanhadas 
e aprovadas na fábrica pelo contratante antes da instalação em campo; 

CRP), montagens e testes; 

entregue para Operação e Manutenção do METRÔ-DF, 
equipamentos de diversas gerações e tecnologicamente diferentes deverão 
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• RT.4/SX.99/00.906 

• ET.4/69.0Z/F0.014 

 

2.2. Normas Aplicáveis 

Todas as instalações, materiais e equipamentos dos Sistemas deverão ser 

projetados, fabricados, instalados e ensaiados obedecendo às prescrições das edições 

mais recentes das Normas e Padrões da ABNT 

Técnicas, ou das seguintes entidades, desde que assegurem o mesmo grau de 

qualidade, exceto quando explicitamente mencionado em contrário.

 

• AAR - Association of American Railroads

• IEC - International Electrotechnical Commission.

• UIC - Union International Des Chemins de Fer.

• FS - Ferrovia Dello Stato Italiano

• CEI - Comitato Elletrotecnico Italiano

• ANSI - American National Standard Institute.

• NEMA - National Electrical Manufacturers A

• IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers.

• ASTM - American Society for Testing and Materials.

• JNR - Japanese National Railways

• JIS - Japanese Industrial Standards.

• JEC - Japanese Electrotechnical Commitee.

• JEN - Japan Electrical M

• CCITT - Comiter Consultatif International Telephonique et Telegraphique.

• IPCEA - Insulated Power Engineers Association

• AREMA - American Railway Engineering

• CENELEC – European Committee for 

• NBR15014/ 2003  
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Plano de Rotas 

Especificação Técnica – AMV AREMA nº 14

Todas as instalações, materiais e equipamentos dos Sistemas deverão ser 

projetados, fabricados, instalados e ensaiados obedecendo às prescrições das edições 

das Normas e Padrões da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, ou das seguintes entidades, desde que assegurem o mesmo grau de 

qualidade, exceto quando explicitamente mencionado em contrário.

Association of American Railroads 

International Electrotechnical Commission. 

Union International Des Chemins de Fer. 

Ferrovia Dello Stato Italiano 

Comitato Elletrotecnico Italiano 

American National Standard Institute. 

National Electrical Manufacturers Association. 

Institute of Electrical and Electronic Engineers. 

American Society for Testing and Materials. 

Japanese National Railways 

Japanese Industrial Standards. 

Japanese Electrotechnical Commitee. 

Japan Electrical Manufacturers Association. 

Comiter Consultatif International Telephonique et Telegraphique.

Insulated Power Engineers Association 

American Railway Engineering and Material Association

European Committee for Electrotechinical Standardization
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Todas as instalações, materiais e equipamentos dos Sistemas deverão ser 

projetados, fabricados, instalados e ensaiados obedecendo às prescrições das edições 

Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, ou das seguintes entidades, desde que assegurem o mesmo grau de 

qualidade, exceto quando explicitamente mencionado em contrário. 

Comiter Consultatif International Telephonique et Telegraphique. 

Association 

Electrotechinical Standardization 
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•  IEC62040-3 

 

Caso venha a adotar alguma norma de entidade diferente das acima citadas, 
deverá mencionar tal fato na sua proposta técnica.

Todas as normas apresentadas deverão ser de padrão igual ou superior
acima citadas, podendo ser rejeitadas as consideradas não satisfatórias ou que não 
sejam adaptáveis às condições desejadas.

Os equipamentos propostos, sempre que houver pertinência, deverão 
obedecer às leis vigentes no Brasil.

3. ESCOPO DE FORNECIMENTO

3.1. Descrição geral 

O sistema a ser fornecido deverá operar dentro dos mesmos princípios dos 

sistemas já existentes, tanto funcionalmente quanto no aspecto de segurança, 

prevendo, no mínimo, a disponibilidade de todas as facilidades existentes no atual 

sistema em operação. 

Novas facilidades operacionais poderão ser aceitas desde que previamente 

aprovadas pelo METRÔ-DF. 

O PVS apresentado no projeto básico é o PVS recomendado, podendo o 

mesmo sofrer alterações e ajustes, principalmente de cotas (PK

quando do desenvolvimento do projeto executivo e desde que previamente aprovado 

pelo METRÔ-DF. 

Deve-se levar em consideração que os procedimentos operacionais atuais 

dos Sistemas de Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e telessupervisão)

permanecerão ativos. Os equipamentos da extensão deverão manter a mesma filosofia 

funcional da atual plataforma operacional, mas atualizada tecnologicamente ou com 

similaridade funcional compatível. A solução a ser implementada na fase executiva 

deve ser padronizada, readequando as interfaces de forma a assegurar uma operação 

segura e confiável de toda a linha, visando minimizar impactos operacionais na forma 

de operação centralizada, na forma descentralizada e a bordo das composições.

Todos os equipamento

Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e telessupervisão) que serão 
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Caso venha a adotar alguma norma de entidade diferente das acima citadas, 
deverá mencionar tal fato na sua proposta técnica. 

Todas as normas apresentadas deverão ser de padrão igual ou superior
acima citadas, podendo ser rejeitadas as consideradas não satisfatórias ou que não 
sejam adaptáveis às condições desejadas. 

Os equipamentos propostos, sempre que houver pertinência, deverão 
obedecer às leis vigentes no Brasil. 

ESCOPO DE FORNECIMENTO 

O sistema a ser fornecido deverá operar dentro dos mesmos princípios dos 

sistemas já existentes, tanto funcionalmente quanto no aspecto de segurança, 

prevendo, no mínimo, a disponibilidade de todas as facilidades existentes no atual 

Novas facilidades operacionais poderão ser aceitas desde que previamente 

DF.  

O PVS apresentado no projeto básico é o PVS recomendado, podendo o 

mesmo sofrer alterações e ajustes, principalmente de cotas (PK

quando do desenvolvimento do projeto executivo e desde que previamente aprovado 

se levar em consideração que os procedimentos operacionais atuais 

dos Sistemas de Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e telessupervisão)

permanecerão ativos. Os equipamentos da extensão deverão manter a mesma filosofia 

funcional da atual plataforma operacional, mas atualizada tecnologicamente ou com 

similaridade funcional compatível. A solução a ser implementada na fase executiva 

padronizada, readequando as interfaces de forma a assegurar uma operação 

segura e confiável de toda a linha, visando minimizar impactos operacionais na forma 

de operação centralizada, na forma descentralizada e a bordo das composições.

Todos os equipamentos necessários para a integração dos Sistemas de 

Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e telessupervisão) que serão 
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Caso venha a adotar alguma norma de entidade diferente das acima citadas, 

Todas as normas apresentadas deverão ser de padrão igual ou superior às 
acima citadas, podendo ser rejeitadas as consideradas não satisfatórias ou que não 

Os equipamentos propostos, sempre que houver pertinência, deverão 

O sistema a ser fornecido deverá operar dentro dos mesmos princípios dos 

sistemas já existentes, tanto funcionalmente quanto no aspecto de segurança, 

prevendo, no mínimo, a disponibilidade de todas as facilidades existentes no atual 

Novas facilidades operacionais poderão ser aceitas desde que previamente 

O PVS apresentado no projeto básico é o PVS recomendado, podendo o 

mesmo sofrer alterações e ajustes, principalmente de cotas (PK-Ponto Kilométrico), 

quando do desenvolvimento do projeto executivo e desde que previamente aprovado 

se levar em consideração que os procedimentos operacionais atuais 

dos Sistemas de Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e telessupervisão) 

permanecerão ativos. Os equipamentos da extensão deverão manter a mesma filosofia 

funcional da atual plataforma operacional, mas atualizada tecnologicamente ou com 

similaridade funcional compatível. A solução a ser implementada na fase executiva 

padronizada, readequando as interfaces de forma a assegurar uma operação 

segura e confiável de toda a linha, visando minimizar impactos operacionais na forma 

de operação centralizada, na forma descentralizada e a bordo das composições. 

s necessários para a integração dos Sistemas de 

Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e telessupervisão) que serão 
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implantados nas novas estações e readequados nas antigas estações deverão ser 

agrupadas ou acomodadas em bastidores, para facilita

Devem visar uma montagem padronizada.

Todos os equipamentos existentes no atual trecho em operação que não 

forem utilizados ou que venham ser atualizados tecnologicamente deverão ser 

desmontados, classificados, embalados e en

Distrito Federal – METRÔ-DF.

As características operacionais e arquitetura dos consoles de operação, 

supervisão e gerenciamento deverão ser atualizadas com a modernização das IHM, em 

termos de hardware e software, co

source, levando em conta as modificações em toda a extensão das vias existentes e 

suas expansões. Deverão ser projetadas as interfaces necessárias para 

compatibilização dos equipamentos de via, novos e remanesce

parâmetros especificados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3.

3.2. Escopo geral 

O Escopo da Modernização do trecho atual e Expansão Samambaia 

contempla as seguintes etapas:

• Projeto Executivo: 
a. ATP Modernização;
b. Modernização do CCO;
c. Simulador de Tráfego;
d. ATP Expansão Samambaia;
e. ATO Expansão Samambaia.

• Testes em Fábrica: 
a. Validação das Booleanas (Análise de Segurança) ;
b. Hardware e Software

c. CCO – SAE, ATP, ATO;
d. ATO Expansão Samambaia;
e. Simulador de Tráfego.

• Fornecimento e Montagem
a. ATP: 

i. Controladores de Movimentação de Trem (CMT);
ii. Postos de Controle Local (PCL);
iii. Sinaleiros;
iv. Máquinas de Chave;
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implantados nas novas estações e readequados nas antigas estações deverão ser 

agrupadas ou acomodadas em bastidores, para facilitar as atividades de manutenção. 

Devem visar uma montagem padronizada. 

Todos os equipamentos existentes no atual trecho em operação que não 

forem utilizados ou que venham ser atualizados tecnologicamente deverão ser 

desmontados, classificados, embalados e entregues à Companhia do Metropolitano do 

DF. 

As características operacionais e arquitetura dos consoles de operação, 

supervisão e gerenciamento deverão ser atualizadas com a modernização das IHM, em 

termos de hardware e software, com a utilização de sistemas operacionais open 

source, levando em conta as modificações em toda a extensão das vias existentes e 

suas expansões. Deverão ser projetadas as interfaces necessárias para 

compatibilização dos equipamentos de via, novos e remanesce

parâmetros especificados nos itens 4.1, 4.2 e 4.3. 

O Escopo da Modernização do trecho atual e Expansão Samambaia 

contempla as seguintes etapas: 

ATP Modernização; 
Modernização do CCO; 
Simulador de Tráfego; 

TP Expansão Samambaia; 
ATO Expansão Samambaia. 

 
Validação das Booleanas (Análise de Segurança) ; 

Software dos Postos de Controle Local (PCL)
SAE, ATP, ATO; 

ATO Expansão Samambaia; 
Simulador de Tráfego. 

e Montagem de Equipamentos e/ou softwares;

Controladores de Movimentação de Trem (CMT);
Postos de Controle Local (PCL); 
Sinaleiros; 
Máquinas de Chave; 

Nº folha 17 / Nº total folhas 124 

implantados nas novas estações e readequados nas antigas estações deverão ser 

r as atividades de manutenção. 

Todos os equipamentos existentes no atual trecho em operação que não 

forem utilizados ou que venham ser atualizados tecnologicamente deverão ser 

tregues à Companhia do Metropolitano do 

As características operacionais e arquitetura dos consoles de operação, 

supervisão e gerenciamento deverão ser atualizadas com a modernização das IHM, em 

m a utilização de sistemas operacionais open 

source, levando em conta as modificações em toda a extensão das vias existentes e 

suas expansões. Deverão ser projetadas as interfaces necessárias para 

compatibilização dos equipamentos de via, novos e remanescentes, mantendo os 

O Escopo da Modernização do trecho atual e Expansão Samambaia 

dos Postos de Controle Local (PCL) 

; 

Controladores de Movimentação de Trem (CMT); 
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v. Controladores de Ponta de Agulha;
vi. Circuitos de Via (CDV);
vii. Mudança no Código de Velocidade do CDV da

Estação Estrada Parque;
viii. Aparelho de Mudança de Via para o X311.

b. CCO: 
i. Hardware, S

Máquina (IHM) do CCO;
ii. Hardware, 

Administração de Eventos (SAE);
c. Simulador de Tráfego;
d. ATO: 

i. Modernização:
1. Modernização dos 

ii. Expansão Samambaia:
1. Gabinete ATO com Rádio ZigBee  e acessórios;
2. Caixas de Controle de Via do ATO;
3. Antenas Marcadoras
4. Antenas de Parada Programada;
5. Antenas de 

e. ATO Embarcado:
i. Modernização do Software do ATO embarcado para implementar 

comandos de frenagem para eficácia da Velocidade de Referência 
de ND.

f. Nobreaks para as novas estações
• Treinamentos: 

a. Engenharia Nível 1;
b. Engenharia Nível 2;
c. Manutenção Nível 1
d. Manutenção Nível 2;
e. Operação Nível 1;
f. Operação Nível 2.

• Testes de Comissionamento Local:
a. ATP; 
b. CCO; 
c. Modernização ATO Fixo
d. Modernização ATO Embarcado;;
e. ATO Expansão Samambaia;
f. Nobreak. 

• Teste Integrado; 
• Projetos As-Built; 
• Operação Assistida; 
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Controladores de Ponta de Agulha; 
Circuitos de Via (CDV); 
Mudança no Código de Velocidade do CDV das plataformas da 
Estação Estrada Parque; 
Aparelho de Mudança de Via para o X311. 

Hardware, Software e Sistema Operacional das Interfaces Homem 
Máquina (IHM) do CCO; 
Hardware, Software e Sistema Operacional do Sistema de 
Administração de Eventos (SAE); 

Simulador de Tráfego; 

Modernização: 
Modernização dos softwares do ATO de Estação e Via;

Expansão Samambaia: 
Gabinete ATO com Rádio ZigBee  e acessórios;
Caixas de Controle de Via do ATO; 
Antenas Marcadoras 
Antenas de Parada Programada; 
Antenas de Portas; 

ATO Embarcado: 
Modernização do Software do ATO embarcado para implementar 
comandos de frenagem para eficácia da Velocidade de Referência 
de ND. 

Nobreaks para as novas estações 

Engenharia Nível 1; 
Engenharia Nível 2; 
Manutenção Nível 1; 
Manutenção Nível 2; 
Operação Nível 1; 
Operação Nível 2. 

Testes de Comissionamento Local: 

Modernização ATO Fixo 
Modernização ATO Embarcado;; 
ATO Expansão Samambaia; 
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s plataformas da 

e Sistema Operacional das Interfaces Homem 

e Sistema Operacional do Sistema de 

do ATO de Estação e Via; 

Gabinete ATO com Rádio ZigBee  e acessórios; 

Modernização do Software do ATO embarcado para implementar 
comandos de frenagem para eficácia da Velocidade de Referência 
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3.3. Escopo do Projeto Executivo

O projeto executivo deve conter o detalhamento necessário e suficiente da 

instalação e montagem dos diversos componentes do sistema objeto dessa licitação. 

Esse projeto será também a base para a elaboração do As Built.

O Projeto Executiv

Básicos. A CONTRATADA deverá avaliar e validar o conteúdo dos Projetos Básicos 

desenvolvidos. Será responsável por levantar e indicar quaisquer alterações 

necessárias para o pleno atendimento dos requisitos o

especificados neste documento e em toda a documentação técnica elencada no item 

2.1 .  

A contratada deverá elabora no início da fase de projetos executivos um 
Índice de Documentos, que deverá ter as seguintes características

• Este documento deverá apresentar a lista de todos os documentos que serão 
produzidos ao longo do desenvolvimento do projeto;

• Os documentos deverão estar organizados em tabelas, agrupados por 
especialidades dentro de cada região; e

• A tabela deve conter, neces
e outra com a descrição do documento.

Deverá atender os seguintes escopos para o projeto executivo para a 

extensão do trecho Samambaia e Modernização, tais como:

• Elaborar o projeto executivo conforme Plano d
(PVS), aprovados pelo 
recomendação. Deverão também ser considerados no mínimo os itens abaixo para 
as expansões e alterações decorrentes no trecho existente:

o Projeto de encaminhamento de travessias, dutos e cabos, incluindo a 
posição quilométrica e obras de arte especiais, assim como as cotas destas 
em relação ao boleto dos trilhos mais próximo;

o Plano de cabos/interligação dos equipamentos de campo;

o Projeto detalhado 

o Layout dos bastidores.
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Executivo 

O projeto executivo deve conter o detalhamento necessário e suficiente da 

instalação e montagem dos diversos componentes do sistema objeto dessa licitação. 

Esse projeto será também a base para a elaboração do As Built. 

O Projeto Executivo deverá ser desenvolvido com base nos Projetos 

Básicos. A CONTRATADA deverá avaliar e validar o conteúdo dos Projetos Básicos 

desenvolvidos. Será responsável por levantar e indicar quaisquer alterações 

necessárias para o pleno atendimento dos requisitos operacionais e de desempenho 

especificados neste documento e em toda a documentação técnica elencada no item 

A contratada deverá elabora no início da fase de projetos executivos um 
Índice de Documentos, que deverá ter as seguintes características: 

te documento deverá apresentar a lista de todos os documentos que serão 
produzidos ao longo do desenvolvimento do projeto; 
Os documentos deverão estar organizados em tabelas, agrupados por 
especialidades dentro de cada região; e 
A tabela deve conter, necessariamente, uma coluna com o código do documento 
e outra com a descrição do documento. 

Deverá atender os seguintes escopos para o projeto executivo para a 

extensão do trecho Samambaia e Modernização, tais como: 

Elaborar o projeto executivo conforme Plano de Via (PV) e Plano de Via Sinalizadas 
PVS), aprovados pelo METRÔ-DF quando do projeto básico e apresentado como 

recomendação. Deverão também ser considerados no mínimo os itens abaixo para 
as expansões e alterações decorrentes no trecho existente: 

de encaminhamento de travessias, dutos e cabos, incluindo a 
posição quilométrica e obras de arte especiais, assim como as cotas destas 

ao boleto dos trilhos mais próximo; 

Plano de cabos/interligação dos equipamentos de campo;

Projeto detalhado de montagem/instalação do equipamento;

dos bastidores. 
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O projeto executivo deve conter o detalhamento necessário e suficiente da 

instalação e montagem dos diversos componentes do sistema objeto dessa licitação. 

o deverá ser desenvolvido com base nos Projetos 

Básicos. A CONTRATADA deverá avaliar e validar o conteúdo dos Projetos Básicos 

desenvolvidos. Será responsável por levantar e indicar quaisquer alterações 

peracionais e de desempenho 

especificados neste documento e em toda a documentação técnica elencada no item 

A contratada deverá elabora no início da fase de projetos executivos um 
 

te documento deverá apresentar a lista de todos os documentos que serão 

Os documentos deverão estar organizados em tabelas, agrupados por 

sariamente, uma coluna com o código do documento 

Deverá atender os seguintes escopos para o projeto executivo para a 

e Via (PV) e Plano de Via Sinalizadas 
quando do projeto básico e apresentado como 

recomendação. Deverão também ser considerados no mínimo os itens abaixo para 

de encaminhamento de travessias, dutos e cabos, incluindo a 
posição quilométrica e obras de arte especiais, assim como as cotas destas 

Plano de cabos/interligação dos equipamentos de campo; 

de montagem/instalação do equipamento; 
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• Elaborar projeto executivo com base nos projetos das obras civis e projeto básico 
dos sistemas para obtenção dos documentos, considerando no mínimo os itens 
abaixo: 

o Layout das salas técnicas;

o Desenhos típicos para lançamento de cabos, nas estações e vias 
dutos, incluindo: 

� Cotas de afastamento da via;

� Detalhamento de dutos e eletrocalhas;

� Desenhos completos para todos os tipos de caixa de passagem e 
emenda; 

� Detalhamento da entrada de cab

• Fornecer ainda: 

o Características técnicas de cada tipo de cabo a ser empregado nos projetos;

o Especificação técnica dos equipamentos e acessórios fornecidos.

• Elaborar o projeto executivo para as extensões, incluindo as inter
com o sistema existente, considerando no mínimo os itens abaixo:

o Simulação de Segurança;

o Simulação de Desempenho Operacional;

o Plano de Vias Sinalizadas (

o Plano de Rotas (as built

o Planos de Código de ATC/Comprovação de Headway;

o Adequação dos circuitos dos 
implementação das interfaces, considerando os 
de CDVs de plataforma;

o Layout completo das ferragens dos novos AMVs, das novas Máquinas de 
Chave, dos novos Sinaleiros, ent

o Desenhos detalhados de montagem e instalação dos novos AMVs, das 
novas Máquinas de Chave e dos novos Sinaleiros, incluindo ramais e roteiros 
de manutenção; 

o Desenhos detalhados da montagem e instalação de circuitos de via;

o Desenvolvimento e detal
intertravamentos.

 

• Elaborar a documentação de obras civis relacionadas abaixo:
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Elaborar projeto executivo com base nos projetos das obras civis e projeto básico 
dos sistemas para obtenção dos documentos, considerando no mínimo os itens 

das salas técnicas; 

senhos típicos para lançamento de cabos, nas estações e vias 
 

Cotas de afastamento da via; 

Detalhamento de dutos e eletrocalhas; 

Desenhos completos para todos os tipos de caixa de passagem e 

Detalhamento da entrada de cabos nas estações e salas técnicas.

Características técnicas de cada tipo de cabo a ser empregado nos projetos;

Especificação técnica dos equipamentos e acessórios fornecidos.

Elaborar o projeto executivo para as extensões, incluindo as inter
com o sistema existente, considerando no mínimo os itens abaixo:

Simulação de Segurança; 

Simulação de Desempenho Operacional; 

Plano de Vias Sinalizadas (as built); 

as built); 

Planos de Código de ATC/Comprovação de Headway; 

Adequação dos circuitos dos intertravamentos existentes para 
implementação das interfaces, considerando os hardware

de plataforma; 

completo das ferragens dos novos AMVs, das novas Máquinas de 
Chave, dos novos Sinaleiros, entre outros; 

Desenhos detalhados de montagem e instalação dos novos AMVs, das 
novas Máquinas de Chave e dos novos Sinaleiros, incluindo ramais e roteiros 

 

Desenhos detalhados da montagem e instalação de circuitos de via;

Desenvolvimento e detalhamento do software

intertravamentos. 

Elaborar a documentação de obras civis relacionadas abaixo: 
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Elaborar projeto executivo com base nos projetos das obras civis e projeto básico 
dos sistemas para obtenção dos documentos, considerando no mínimo os itens 

senhos típicos para lançamento de cabos, nas estações e vias – rede de 

Desenhos completos para todos os tipos de caixa de passagem e 

os nas estações e salas técnicas. 

Características técnicas de cada tipo de cabo a ser empregado nos projetos; 

Especificação técnica dos equipamentos e acessórios fornecidos. 

Elaborar o projeto executivo para as extensões, incluindo as interfaces necessárias 
com o sistema existente, considerando no mínimo os itens abaixo: 

s existentes para 
hardwares e padronização 

completo das ferragens dos novos AMVs, das novas Máquinas de 

Desenhos detalhados de montagem e instalação dos novos AMVs, das 
novas Máquinas de Chave e dos novos Sinaleiros, incluindo ramais e roteiros 

Desenhos detalhados da montagem e instalação de circuitos de via; 

software aplicativo dos 
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o Desenhos completos das bases trapezoidais para sinais, caixas de junção 
(“box”) e máquinas de chaves;

o Desenhos completos que detalham as obras
de sinalização englobando estações, CCO e pátio

o Desenhos completos do guarda
diferentes dos atuais desenhos.

3.3.1. Projeto Executivo ATP 

Elaboração do Projeto executivo 

software necessários ao ATP de Vias e Estações e deve contemplar os domínios que 

passarão por alterações do trecho existente 

desenvolvimento deve abranger todos os aplicativos necessários, 

respectivas análises de segurança, e deve contemplar no mínimo os seguintes pontos:

 

• Memorial Descritivo da Modernização do Subsistema ATP

• Memorial de Cálculo da Modernização do Subsistema ATP

• Especificações Técnicas de equipamentos e materi
Modernização do Subsistema ATP

• Plano de Vias Sinalizada (PVS) Executivo incluindo Expansão Samambaia;

• Projeto de Migração em Operação do ATP/ATO

• Projeto de Instalação dos Equipamentos de ATP de Estacões  e Via;

 

3.3.1.1. Projeto de Migração em Operação do ATP/ATO 
Expansão Samambaia 

O Projeto de Migração em Operação é parte integrante do projeto executivo 

ATP modernização e deve contemplar análise tanto expansão como modernização e 

minimamente os seguintes pontos: 

• Levantamento, Analise e Proposições para tratativas dos pontos de implantação 
que causem interferências operacionais e de manutenção;

• Cronograma de implantação com base nos pontos de interferências;
• Plano de integração com a área op

pontos interferências:
o Minimização dos impactos operacionais;
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Desenhos completos das bases trapezoidais para sinais, caixas de junção 
e máquinas de chaves; 

Desenhos completos que detalham as obras civis especificas para o sistema 
de sinalização englobando estações, CCO e pátio; 

Desenhos completos do guarda-lastro para máquina de chave, caso sejam 
diferentes dos atuais desenhos. 

Projeto Executivo ATP – Modernização  

Projeto executivo abrangendo toda a solução de hardware e 

software necessários ao ATP de Vias e Estações e deve contemplar os domínios que 

passarão por alterações do trecho existente – E02, E07, E11 e E17. Seu 

desenvolvimento deve abranger todos os aplicativos necessários, 

respectivas análises de segurança, e deve contemplar no mínimo os seguintes pontos:

Memorial Descritivo da Modernização do Subsistema ATP; 

Memorial de Cálculo da Modernização do Subsistema ATP; 

Especificações Técnicas de equipamentos e materiais integrantes da solução de 
Modernização do Subsistema ATP; 

Plano de Vias Sinalizada (PVS) Executivo incluindo Expansão Samambaia;

Projeto de Migração em Operação do ATP/ATO; 

Projeto de Instalação dos Equipamentos de ATP de Estacões  e Via;

igração em Operação do ATP/ATO - Modernização 
Expansão Samambaia - (Vias/Estações e Trens). 

O Projeto de Migração em Operação é parte integrante do projeto executivo 

ATP modernização e deve contemplar análise tanto expansão como modernização e 

e os seguintes pontos:  

Levantamento, Analise e Proposições para tratativas dos pontos de implantação 
que causem interferências operacionais e de manutenção; 
Cronograma de implantação com base nos pontos de interferências;
Plano de integração com a área operacional/manutenção, com analise dos 
pontos interferências: 

Minimização dos impactos operacionais; 
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Desenhos completos das bases trapezoidais para sinais, caixas de junção 

civis especificas para o sistema 

lastro para máquina de chave, caso sejam 

abrangendo toda a solução de hardware e 

software necessários ao ATP de Vias e Estações e deve contemplar os domínios que 

E02, E07, E11 e E17. Seu 

desenvolvimento deve abranger todos os aplicativos necessários, incluindo as 

respectivas análises de segurança, e deve contemplar no mínimo os seguintes pontos: 

ais integrantes da solução de 

Plano de Vias Sinalizada (PVS) Executivo incluindo Expansão Samambaia; 

Projeto de Instalação dos Equipamentos de ATP de Estacões  e Via; 

Modernização e 

O Projeto de Migração em Operação é parte integrante do projeto executivo 

ATP modernização e deve contemplar análise tanto expansão como modernização e 

Levantamento, Analise e Proposições para tratativas dos pontos de implantação 

Cronograma de implantação com base nos pontos de interferências; 
eracional/manutenção, com analise dos 
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o Minimização dos impactos à manutenção;
o Minimização/eliminação de riscos para segurança Operacional

• Plano de contigências

3.3.2. Projeto Executivo ATP 

 Elaboração do Projeto executivo abrangendo toda a solução de hardware e 

software necessários ao ATP de Vias e Estações e deve contemplar o domínio E33 da 

expansão Samambaia. Seu desenvolvimento deve abranger todos os aplicativos 

necessários, incluindo as respectivas análises de segurança, e deve contemplar no 

mínimo os seguintes pontos:

 

• Memorial Descritivo da Modernização do Subsistema ATP

• Memorial de Cálculo da Modernização do Subsistema ATP

• Especificações Técnicas de equipamentos e materiais
Modernização do Subsistema ATP

• Projeto de Instalação do Subsistema

3.3.3. Projeto de Instalação do Subsistema ATP de Estações e Via 
Modernização e Expansão

Projetos de instalação de ATP é parte integrante tant

ATP Modernização como do Projeto Executivo ATP da Expansão Samambaia e deverá 

contemplar minimamente os seguintes pontos

•  Encaminhamento de Cabos com infraestrutura ao longo das vias (longitudinal e 
Transversal); 

• Locação das Bases T
• Locação dos equipamentos de controle de campo, ex: Caixas à Margem de Via, 

bases dos sinaleiros, juntas isolantes, entre outros;
• Projeto de detalhamento de instalação de equipamentos de via:

o Máquinas de Chave 
o Máquinas de Chave 
o Sinaleiros; 
o Dispositivos de Detecção de Via;
o Circuitos de Via (TX/RX);

• Projeto DE/PARA das interligações dos Equipamentos;
• Projeto da Parametrização/Ajustes/Regulagens dos Equipamentos do ATP:

o CDV; 
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Minimização dos impactos à manutenção; 
Minimização/eliminação de riscos para segurança Operacional

Plano de contigências. 

Projeto Executivo ATP – Expansão Samambaia 

Projeto executivo abrangendo toda a solução de hardware e 

software necessários ao ATP de Vias e Estações e deve contemplar o domínio E33 da 

expansão Samambaia. Seu desenvolvimento deve abranger todos os aplicativos 

luindo as respectivas análises de segurança, e deve contemplar no 

mínimo os seguintes pontos: 

Memorial Descritivo da Modernização do Subsistema ATP; 

Memorial de Cálculo da Modernização do Subsistema ATP; 

Especificações Técnicas de equipamentos e materiais integrantes da solução de 
Modernização do Subsistema ATP; 

o de Instalação do Subsistema ATP de Estacões  e Via; 

Projeto de Instalação do Subsistema ATP de Estações e Via 
Modernização e Expansão 

Projetos de instalação de ATP é parte integrante tanto do Projeto Executivo 

ATP Modernização como do Projeto Executivo ATP da Expansão Samambaia e deverá 

contemplar minimamente os seguintes pontos: 

Encaminhamento de Cabos com infraestrutura ao longo das vias (longitudinal e 

Locação das Bases Trapezoidais do trecho da extensão; 
Locação dos equipamentos de controle de campo, ex: Caixas à Margem de Via, 
bases dos sinaleiros, juntas isolantes, entre outros; 
Projeto de detalhamento de instalação de equipamentos de via:

Máquinas de Chave - AMV1:10/VCC; 
Máquinas de Chave - AMV1:14/VCC; 

Dispositivos de Detecção de Via; 
Circuitos de Via (TX/RX); 

Projeto DE/PARA das interligações dos Equipamentos; 
Projeto da Parametrização/Ajustes/Regulagens dos Equipamentos do ATP:
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Minimização/eliminação de riscos para segurança Operacional 

Projeto executivo abrangendo toda a solução de hardware e 

software necessários ao ATP de Vias e Estações e deve contemplar o domínio E33 da 

expansão Samambaia. Seu desenvolvimento deve abranger todos os aplicativos 

luindo as respectivas análises de segurança, e deve contemplar no 

integrantes da solução de 

Projeto de Instalação do Subsistema ATP de Estações e Via – 

o do Projeto Executivo 

ATP Modernização como do Projeto Executivo ATP da Expansão Samambaia e deverá 

Encaminhamento de Cabos com infraestrutura ao longo das vias (longitudinal e 

Locação dos equipamentos de controle de campo, ex: Caixas à Margem de Via, 

Projeto de detalhamento de instalação de equipamentos de via: 

Projeto da Parametrização/Ajustes/Regulagens dos Equipamentos do ATP: 
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o Máquina de Chave/VCC;
o Sinaleiro. 

• Projeto para os procedimentos específicos de instalação dos equipamentos do 
ATP: 

o Equipamentos fixados nos trilhos (ex:soldas exotérmicas);
o Detalhamentos de Instalação das Caixas de Junção de via;
o Detalhamento de emendas de cabos;
o - Detalhamento 

hastes e chumbadores, incluindo os de via;

3.3.4. Projeto Executivo ATO 

Elaboração dos Projetos Executivo completo incluindo hardware e softwares 

do ATO do trecho Expansão Samambaia, contemplando

pontos: 

• Memorial Descritivo da Modernização do Subsistema ATO

• Memorial de Cálculo da Modernização do Subsistema ATO

• Especificações Técnicas de equipamentos e materiais integrantes da solução de 
Modernização do Subsistema ATO

• Projeto de Instalação do Subsistema

3.3.4.1. Elaboração do Projeto de Instalação do ATO (
trecho da extensão Samambaia (Vias e Estações).

Projetos de instalação do ATO é parte integrante do Projeto Executivo de 

ATO da Expansão Samambaia e deverá contemplar minimamente os seguintes pontos

•  Projeto de Encaminhamento de Cabos ao longo da via (longitudinal e 
Transversal) do trecho da extensão;

• Projeto de Encaminhamento de Cabos nas Estações (Sala Técnica, SSO, 
plataforma e Porão) do trecho da extensão;

• Projeto de distribuição dos equipamentos;
• Projeto DE/PARA das interligações dos Equipamentos;
• Projeto da Parametrização/Ajustes/Regulagens dos Equipamentos do ATO;
• Projeto para os procedimentos específicos de instalação dos eq

ATO: 
o Antenas; 
o Rádio; 
o Caixas de emenda/ caixa de junção/ caixas de passagem;
o Suportes; 
o Eletrodutos, eletrocalhas, hastes e chumbadores.
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Máquina de Chave/VCC; 

Projeto para os procedimentos específicos de instalação dos equipamentos do 

Equipamentos fixados nos trilhos (ex:soldas exotérmicas);
Detalhamentos de Instalação das Caixas de Junção de via;
Detalhamento de emendas de cabos; 

Detalhamento para instalação e fixação dos Eletrodutos, Eletrocalhas, 
hastes e chumbadores, incluindo os de via; 

Projeto Executivo ATO – Expansão 

Elaboração dos Projetos Executivo completo incluindo hardware e softwares 

Expansão Samambaia, contemplando no mínimo os seguintes 

Memorial Descritivo da Modernização do Subsistema ATO; 

Memorial de Cálculo da Modernização do Subsistema ATO; 

Especificações Técnicas de equipamentos e materiais integrantes da solução de 
Modernização do Subsistema ATO; 

o de Instalação do Subsistema ATO de Estações  e Via; 

Elaboração do Projeto de Instalação do ATO (hadware e software

trecho da extensão Samambaia (Vias e Estações). 

Projetos de instalação do ATO é parte integrante do Projeto Executivo de 

xpansão Samambaia e deverá contemplar minimamente os seguintes pontos

Projeto de Encaminhamento de Cabos ao longo da via (longitudinal e 
Transversal) do trecho da extensão; 
Projeto de Encaminhamento de Cabos nas Estações (Sala Técnica, SSO, 

Porão) do trecho da extensão; 
Projeto de distribuição dos equipamentos; 
Projeto DE/PARA das interligações dos Equipamentos; 
Projeto da Parametrização/Ajustes/Regulagens dos Equipamentos do ATO;
Projeto para os procedimentos específicos de instalação dos eq

Caixas de emenda/ caixa de junção/ caixas de passagem;

Eletrodutos, eletrocalhas, hastes e chumbadores. 
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Projeto para os procedimentos específicos de instalação dos equipamentos do 

Equipamentos fixados nos trilhos (ex:soldas exotérmicas); 
Detalhamentos de Instalação das Caixas de Junção de via; 

para instalação e fixação dos Eletrodutos, Eletrocalhas, 

Elaboração dos Projetos Executivo completo incluindo hardware e softwares 

no mínimo os seguintes 

Especificações Técnicas de equipamentos e materiais integrantes da solução de 

hadware e software) do 

Projetos de instalação do ATO é parte integrante do Projeto Executivo de 

xpansão Samambaia e deverá contemplar minimamente os seguintes pontos: 

Projeto de Encaminhamento de Cabos ao longo da via (longitudinal e 

Projeto de Encaminhamento de Cabos nas Estações (Sala Técnica, SSO, 

Projeto da Parametrização/Ajustes/Regulagens dos Equipamentos do ATO; 
Projeto para os procedimentos específicos de instalação dos equipamentos do 

Caixas de emenda/ caixa de junção/ caixas de passagem; 
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3.3.5. Projeto Executivo para Modernização do Centro de Controle Operacional 
(CCO) 

Elaboração do Projeto executivo

software necessários à Modernização do CCO, devendo contemplar minimamente os 

seguintes pontos: 

• Memorial Descritivo da Solução de Modernização do CCO ;
• Plano de Rotas Executivo;
• Simulação de Headway Executivo
• Especificação Técnica dos Postos de Controle Centralizado do CCO 

Hardware, Softwares de aplicação e Sistema Operacional;
• Especificação Técnica do novo Sistema de A
• Projeto de Usabilidade das Telas dos Postos de Controle Centralizado do CCO, 

do SAE e dos PCLs.

O Projeto de Usabilidade das Telas dos Postos de Controle Centralizado do 

CCO, SAE e dos PCLs deve contemplar os seguintes pontos:

• Revisão das Informações dispo
• Revisão da forma de apresentação de cada informação;
• Revisão da hierarquização das telas;
• Revisão das ramificações das telas; 
• Revisão da forma efetivação de comandos.

3.3.6. Projeto Executivo do Simulador de Tráfego do CCO

Esse projeto deverá atender todas as funcionalidades que propiciem as 

facilidades de ATP e ATO necessárias para treinamentos e aperfeiçoamentos 

operacionais, bem como recursos para análises de situações críticas. O Simulador de 

Tráfego deverá ser composto, no mínimo, p

operação. 

3.4. Escopo de Documentação

3.4.1. Geral 

Fornecer a documentação técnica, incluindo

• Manuais técnicos;  

• Esquemas elétricos;  

• Esquemas eletrônicos;  
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Projeto Executivo para Modernização do Centro de Controle Operacional 

Projeto executivo abrangendo toda a solução de hardware e 

software necessários à Modernização do CCO, devendo contemplar minimamente os 

Memorial Descritivo da Solução de Modernização do CCO ; 
Plano de Rotas Executivo; 
Simulação de Headway Executivo;                   
Especificação Técnica dos Postos de Controle Centralizado do CCO 
Hardware, Softwares de aplicação e Sistema Operacional; 
Especificação Técnica do novo Sistema de Administração de Eventos
Projeto de Usabilidade das Telas dos Postos de Controle Centralizado do CCO, 
do SAE e dos PCLs. 

O Projeto de Usabilidade das Telas dos Postos de Controle Centralizado do 

PCLs deve contemplar os seguintes pontos: 

Revisão das Informações disponibilizadas em cada tela; 
Revisão da forma de apresentação de cada informação; 
Revisão da hierarquização das telas; 
Revisão das ramificações das telas;  
Revisão da forma efetivação de comandos. 

Projeto Executivo do Simulador de Tráfego do CCO 

deverá atender todas as funcionalidades que propiciem as 

facilidades de ATP e ATO necessárias para treinamentos e aperfeiçoamentos 

operacionais, bem como recursos para análises de situações críticas. O Simulador de 

Tráfego deverá ser composto, no mínimo, por um servidor, um simulador e um posto de 

Escopo de Documentação 

Fornecer a documentação técnica, incluindo: 
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Projeto Executivo para Modernização do Centro de Controle Operacional 

abrangendo toda a solução de hardware e 

software necessários à Modernização do CCO, devendo contemplar minimamente os 

 

Especificação Técnica dos Postos de Controle Centralizado do CCO – 

de Eventos (SAE); 
Projeto de Usabilidade das Telas dos Postos de Controle Centralizado do CCO, 

O Projeto de Usabilidade das Telas dos Postos de Controle Centralizado do 

deverá atender todas as funcionalidades que propiciem as 

facilidades de ATP e ATO necessárias para treinamentos e aperfeiçoamentos 

operacionais, bem como recursos para análises de situações críticas. O Simulador de 

or um servidor, um simulador e um posto de 
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• Esquemas mecânicos;  

• Esquemas eletromecânicos

• Plano de lançamento de cabos

• Detalhamento de conexões elétricas

• Detalhamento dos software

os detalhamentos que permitam a análise) 

• Manuais de operação;  

• Manuais de manutenção em 1º nível

• Manuais de manutenção em

• Os manuais de manutenção devem contemplar entre outros assuntos: roteiros de 
manutenção preventiva, roteiros de ajustes de equipamentos e roteiros de uso de 
ferramentas especiais e giga de testes.

• Registros gráficos (em papel ou meio digital) 

• Detalhamento de montagens

• Resultado da análise de segurança com todos os elementos que permitam análise 
complementar pelo METRÔ

• Fornecer previamente todos os procedimentos de teste em fábrica dos 
equipamentos e cabos a serem utilizados na implantação do sistema;

• Fornecer os procedimentos de teste de instalação, comissionamento e operação do 
Sistema de Sinalização e Controle, necessários para comprovar o desempenho 
operacional e fidelidade dos serviços executados
segurança, considerando em todos os casos a aprovação prévia do 
seus designados; 

• Fornecer a planta do sistema de aterramento completo, envolvendo
trecho atual, incluindo a indicação dos pontos de ve

3.4.2. Forma de Apresentação e Entrega dos Produtos Gráficos

Os produtos gráficos deverão ser apresentados em formato apropriado, no 

idioma português (do Brasil) e de acordo com as Normas do METRÔ

informadas ao futuro CONTRATADO pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ

de maneira a facilitar a sua análise. 

vias, na forma impressa e, em 1 (um) via do arquivo em mídia digital (CD

DVD- ROM). Todos os produtos deverão informar a equipe técnica responsável e vir 

acompanhado pela assinatura/rubrica dos mesmos.
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Esquemas eletromecânicos;  

de cabos;  

Detalhamento de conexões elétricas;  

softwares envolvidos (incluindo descritivo de cada função e todos 
os detalhamentos que permitam a análise)  

 

Manuais de manutenção em 1º nível;  

Manuais de manutenção em 2º nível;  

Os manuais de manutenção devem contemplar entre outros assuntos: roteiros de 
manutenção preventiva, roteiros de ajustes de equipamentos e roteiros de uso de 
ferramentas especiais e giga de testes. 

Registros gráficos (em papel ou meio digital) de testes em campo

Detalhamento de montagens;  

Resultado da análise de segurança com todos os elementos que permitam análise 
METRÔ-DF ou seus designados. 

Fornecer previamente todos os procedimentos de teste em fábrica dos 
cabos a serem utilizados na implantação do sistema;

Fornecer os procedimentos de teste de instalação, comissionamento e operação do 
Sistema de Sinalização e Controle, necessários para comprovar o desempenho 
operacional e fidelidade dos serviços executados, conforme o projeto e normas de 
segurança, considerando em todos os casos a aprovação prévia do 

Fornecer a planta do sistema de aterramento completo, envolvendo
trecho atual, incluindo a indicação dos pontos de verificação e testes

Forma de Apresentação e Entrega dos Produtos Gráficos

Os produtos gráficos deverão ser apresentados em formato apropriado, no 

idioma português (do Brasil) e de acordo com as Normas do METRÔ

informadas ao futuro CONTRATADO pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ

de maneira a facilitar a sua análise. Cada produto deverá ser entregue em 2 (duas) 

vias, na forma impressa e, em 1 (um) via do arquivo em mídia digital (CD

ROM). Todos os produtos deverão informar a equipe técnica responsável e vir 

acompanhado pela assinatura/rubrica dos mesmos. 
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s envolvidos (incluindo descritivo de cada função e todos 

Os manuais de manutenção devem contemplar entre outros assuntos: roteiros de 
manutenção preventiva, roteiros de ajustes de equipamentos e roteiros de uso de 

de testes em campo;  

Resultado da análise de segurança com todos os elementos que permitam análise 

Fornecer previamente todos os procedimentos de teste em fábrica dos 
cabos a serem utilizados na implantação do sistema; 

Fornecer os procedimentos de teste de instalação, comissionamento e operação do 
Sistema de Sinalização e Controle, necessários para comprovar o desempenho 

, conforme o projeto e normas de 
segurança, considerando em todos os casos a aprovação prévia do METRÔ-DF ou 

Fornecer a planta do sistema de aterramento completo, envolvendo a extensão e 
rificação e testes. 

Forma de Apresentação e Entrega dos Produtos Gráficos 

Os produtos gráficos deverão ser apresentados em formato apropriado, no 

idioma português (do Brasil) e de acordo com as Normas do METRÔ-DF, a serem 

informadas ao futuro CONTRATADO pela GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF, 

Cada produto deverá ser entregue em 2 (duas) 

vias, na forma impressa e, em 1 (um) via do arquivo em mídia digital (CD-ROM ou 

ROM). Todos os produtos deverão informar a equipe técnica responsável e vir 
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Toda documentação definitiva emitida pela CONTRATADA deverá conter, no 

final de cada página, os dizeres: “PROPRIEDADE DO METRÔ

qualquer referência à CONTRATADA.

Fica vedada à CONTRATADA a divulgação parcial ou total, por quaisquer 

meios e a qualquer tempo, bem como a utilização dos produtos, documentos e 

materiais, objeto deste contrato, sem prévia e formal autorização do METRÔ

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, 

fica estabelecido que, caso ta

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ

3.4.2.1. Formato Impresso

A forma impressa deverá ser apresentada em papel formato A4, fonte 

padrão Arial 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda

cm, direita e inferior de 2 cm. As peças gráficas que excederem este tamanho (por 

exemplo: organogramas, mapas e gráficos.) poderão ser inseridas e deverão ser 

dobradas em formato A4. Os textos (legendas ou carimbos de identificação), quan

inseridos nestas peças, deverão ser na fonte padrão Arial com tamanho mínimo 10. 

Para demais informações sobre a formatação dos documentos a serem entregues 

deverão ser seguidas as recomendações prescritas no Manual de Redação oficial da 

Presidência da República, e na norma ABNT NBR 14.724/2011.

Os produtos que incluírem em seu conteúdo mapas, tabelas figuras e 

demais elementos gráficos que demandem interpretação de legendas deverão ser 

entregues em cópias coloridas. Admite

análise pelo METRÔ-DF a encadernação do tipo espiral. 

Após a análise e aprovação do METRÔ

etapa de trabalho, deverão ser reapresentados encadernados, em 03 (três) vias 

assinadas, não eximindo a CONTRATADA 

para essas versões, tanto no formato .DOC como em PDF.

3.4.2.2. Formato Digital 

Todos os desenhos vetoriais, mesmo que esquemáticos, deverão ser 

elaborados e fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensões *.DXF 
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

da documentação definitiva emitida pela CONTRATADA deverá conter, no 

final de cada página, os dizeres: “PROPRIEDADE DO METRÔ-DF”, e não deverá fazer 

qualquer referência à CONTRATADA. 

Fica vedada à CONTRATADA a divulgação parcial ou total, por quaisquer 

os e a qualquer tempo, bem como a utilização dos produtos, documentos e 

materiais, objeto deste contrato, sem prévia e formal autorização do METRÔ

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, 

fica estabelecido que, caso tais discrepâncias venham a ocorrer, a equipe de 

GESTÃO/FISCALIZAÇÃO do METRÔ-DF será soberana na decisão.

Formato Impresso 

A forma impressa deverá ser apresentada em papel formato A4, fonte 

padrão Arial 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda

cm, direita e inferior de 2 cm. As peças gráficas que excederem este tamanho (por 

exemplo: organogramas, mapas e gráficos.) poderão ser inseridas e deverão ser 

dobradas em formato A4. Os textos (legendas ou carimbos de identificação), quan

inseridos nestas peças, deverão ser na fonte padrão Arial com tamanho mínimo 10. 

Para demais informações sobre a formatação dos documentos a serem entregues 

deverão ser seguidas as recomendações prescritas no Manual de Redação oficial da 

República, e na norma ABNT NBR 14.724/2011. 

Os produtos que incluírem em seu conteúdo mapas, tabelas figuras e 

demais elementos gráficos que demandem interpretação de legendas deverão ser 

entregues em cópias coloridas. Admite-se para a ocasião de entrega d

DF a encadernação do tipo espiral.  

Após a análise e aprovação do METRÔ-DF, os documentos finais de cada 

etapa de trabalho, deverão ser reapresentados encadernados, em 03 (três) vias 

assinadas, não eximindo a CONTRATADA da entrega dos arquivos digitais também 

para essas versões, tanto no formato .DOC como em PDF. 

Todos os desenhos vetoriais, mesmo que esquemáticos, deverão ser 

elaborados e fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensões *.DXF 
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da documentação definitiva emitida pela CONTRATADA deverá conter, no 

DF”, e não deverá fazer 

Fica vedada à CONTRATADA a divulgação parcial ou total, por quaisquer 

os e a qualquer tempo, bem como a utilização dos produtos, documentos e 

materiais, objeto deste contrato, sem prévia e formal autorização do METRÔ-DF. 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos técnicos, 

is discrepâncias venham a ocorrer, a equipe de 

DF será soberana na decisão. 

A forma impressa deverá ser apresentada em papel formato A4, fonte 

padrão Arial 12, espaçamento entre linhas de 1,5 e margens esquerda e superior de 3 

cm, direita e inferior de 2 cm. As peças gráficas que excederem este tamanho (por 

exemplo: organogramas, mapas e gráficos.) poderão ser inseridas e deverão ser 

dobradas em formato A4. Os textos (legendas ou carimbos de identificação), quando 

inseridos nestas peças, deverão ser na fonte padrão Arial com tamanho mínimo 10. 

Para demais informações sobre a formatação dos documentos a serem entregues 

deverão ser seguidas as recomendações prescritas no Manual de Redação oficial da 

Os produtos que incluírem em seu conteúdo mapas, tabelas figuras e 

demais elementos gráficos que demandem interpretação de legendas deverão ser 

se para a ocasião de entrega dos produtos para 

DF, os documentos finais de cada 

etapa de trabalho, deverão ser reapresentados encadernados, em 03 (três) vias 

da entrega dos arquivos digitais também 

Todos os desenhos vetoriais, mesmo que esquemáticos, deverão ser 

elaborados e fornecidos em arquivos do tipo CAD ou equivalente, extensões *.DXF ou 
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*.DWG, compatíveis com o Sistema AutoCAD, ArcGis, Civil ou equivalente, versão para 

Windows.  

Os documentos digitais deverão ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e 

tabelas (compatível com o software MSWORD® versão 2003 ou equivalente) e, 

formato *.ODS ou *.XLS, para planilhas (compatível com o software MsEXCEL® versão 

2003 ou equivalente).  

Para os demais arquivos de imagens será admitido o formato *.JPG, versão 

JPEG ou JPEG2. 

Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das 

cláusulas e condições deste Caderno, das Especificações Complementares, bem como 

das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT.

3.5. Escopo de Testes 

A CONTRATADA deverá proceder aos testes de aceitação em fábrica, 

testes locais de campo (comissionamento local

A aprovação dos Procedimentos de Testes e Folhas de Dados são requisitos 

para a realização de todos os testes elencados nesse item.

3.5.1. Atestação em Fábrica de hardware e software

As despesas de viagem (transporte, hospedagem e 

designado pelo METRÔ-DF, para o acompanhamento das atividades de inspeção e 

controle de qualidade, deverão ser de responsabilidade do METRÔ

No caso de inspeção improdutiva, isto é, quando o material objeto da 

inspeção não se encontrar disponível para inspeção ou, na ocorrência de não 

conformidade, verificada durante a inspeção, que não possa ser solucionada no 

período estabelecido para aquela atividade, os custos da próxima inspeção, para o 

evento em questão, deverão ser de respo

Os procedimentos de inspeção e testes, juntamente com as respectivas 

folhas de dados, deverão ser apresentados pela CONTRATADA 

METRÔ-DF com antecedência mínima de 10 dias antes da realização da atividade.
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*.DWG, compatíveis com o Sistema AutoCAD, ArcGis, Civil ou equivalente, versão para 

Os documentos digitais deverão ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e 

tabelas (compatível com o software MSWORD® versão 2003 ou equivalente) e, 

S ou *.XLS, para planilhas (compatível com o software MsEXCEL® versão 

Para os demais arquivos de imagens será admitido o formato *.JPG, versão 

Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das 

s e condições deste Caderno, das Especificações Complementares, bem como 

das exigências expressas nos projetos e Normas da ABNT. 

A CONTRATADA deverá proceder aos testes de aceitação em fábrica, 

testes locais de campo (comissionamento local) e comissionamento integrado.

A aprovação dos Procedimentos de Testes e Folhas de Dados são requisitos 

para a realização de todos os testes elencados nesse item. 

Atestação em Fábrica de hardware e software 

As despesas de viagem (transporte, hospedagem e alimentação) do pessoal 

DF, para o acompanhamento das atividades de inspeção e 

controle de qualidade, deverão ser de responsabilidade do METRÔ-

No caso de inspeção improdutiva, isto é, quando o material objeto da 

ontrar disponível para inspeção ou, na ocorrência de não 

conformidade, verificada durante a inspeção, que não possa ser solucionada no 

período estabelecido para aquela atividade, os custos da próxima inspeção, para o 

evento em questão, deverão ser de responsabilidade da CONTRATADA.

Os procedimentos de inspeção e testes, juntamente com as respectivas 

folhas de dados, deverão ser apresentados pela CONTRATADA 

DF com antecedência mínima de 10 dias antes da realização da atividade.
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*.DWG, compatíveis com o Sistema AutoCAD, ArcGis, Civil ou equivalente, versão para 

Os documentos digitais deverão ter formato *.ODT ou *.DOC, para textos e 

tabelas (compatível com o software MSWORD® versão 2003 ou equivalente) e, 

S ou *.XLS, para planilhas (compatível com o software MsEXCEL® versão 

Para os demais arquivos de imagens será admitido o formato *.JPG, versão 

Em hipótese alguma, poderá a CONTRATADA alegar desconhecimento das 

s e condições deste Caderno, das Especificações Complementares, bem como 

A CONTRATADA deverá proceder aos testes de aceitação em fábrica, 

) e comissionamento integrado. 

A aprovação dos Procedimentos de Testes e Folhas de Dados são requisitos 

alimentação) do pessoal 

DF, para o acompanhamento das atividades de inspeção e 

-DF. 

No caso de inspeção improdutiva, isto é, quando o material objeto da 

ontrar disponível para inspeção ou, na ocorrência de não 

conformidade, verificada durante a inspeção, que não possa ser solucionada no 

período estabelecido para aquela atividade, os custos da próxima inspeção, para o 

nsabilidade da CONTRATADA. 

Os procedimentos de inspeção e testes, juntamente com as respectivas 

folhas de dados, deverão ser apresentados pela CONTRATADA  e aprovados pelo 

DF com antecedência mínima de 10 dias antes da realização da atividade. 
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Os Testes em fábrica só poderão ser iniciados após a aprovação pelo 

METRÔ-DF dos respectivos Procedimentos de Teste e Folhas de Dados envolvidas.

A CONTRATADA deverá comunicar ao METRÔ

inspeções em prazos não inferiores a:

• 45 dias corridos para eventos físicos de inspeção no exterior.

• 15 dias corridos para eventos físicos de inspeção no Brasil.

A seguir são elencados os testes que serão realizados em fábrica: 

• Atestação de conformidade
terão seus CMTs substituídos: E02, E07,

o Atestação de hardware e software dos Postos de Controle Local (PCL) de 
cada domínio;

o Atestação dos softwares das Booleanas de segurança com o uso de 
simuladores especiais/ferramentas es

o Atestação das funcionalidades de cada rota possível conforme Plano de 
Rotas e PVS. 

• Atestação de conformidade em fábrica do produto ATO no Domínio E33 
Estações). 

o Atestação da conformidade e qualidade dos hardwares do produto ATO;
o Atestação dos aplicativos wireless trem x estação;
o Atestação das funcionalidades previstas para as estações.

• Atestação de conformidade em fábrica de hardware e software do CCO 
e  SAE; 

Os testes de fábrica dos produtos de Modernização do CCO contemplarão

tanto a validação do hardware

seguintes equipamentos:  

1. IHMs e respectivos softwares 

2. Sistema de Administração de Eventos (SAE).

A validação dos 

usabilidade das interfaces desenvolvidas, ficando a CONTRATADA responsável por 

desenvolver as alterações solicitadas pelo METRÔ

No tocante ao 

funcionalidades de ATP e ATO, incluindo as funções básicas e avançadas.

Parâmetros Específicos para Elaboração do 
Projeto Executivo da Contratação de Empresa 
para Modernização do Sistema de Sinalização 

e Controle de Tráfego 

 
 

PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

tes em fábrica só poderão ser iniciados após a aprovação pelo 

DF dos respectivos Procedimentos de Teste e Folhas de Dados envolvidas.

A CONTRATADA deverá comunicar ao METRÔ-DF, as datas e os locais das 

inspeções em prazos não inferiores a: 

rridos para eventos físicos de inspeção no exterior. 

15 dias corridos para eventos físicos de inspeção no Brasil. 

A seguir são elencados os testes que serão realizados em fábrica: 

Atestação de conformidade em fábrica do produto ATP dos cinc
terão seus CMTs substituídos: E02, E07, E11, E17 e E33; 

de hardware e software dos Postos de Controle Local (PCL) de 
; 

Atestação dos softwares das Booleanas de segurança com o uso de 
simuladores especiais/ferramentas especiais; 
Atestação das funcionalidades de cada rota possível conforme Plano de 

 

Atestação de conformidade em fábrica do produto ATO no Domínio E33 

Atestação da conformidade e qualidade dos hardwares do produto ATO;
o dos aplicativos wireless trem x estação; 

Atestação das funcionalidades previstas para as estações.

Atestação de conformidade em fábrica de hardware e software do CCO 

Os testes de fábrica dos produtos de Modernização do CCO contemplarão

hardware, como dos respectivos softwares. Eles abrangerão os 

softwares aplicação; e 

Administração de Eventos (SAE). 

A validação dos softwares de aplicação e do SAE incluirá também a 

usabilidade das interfaces desenvolvidas, ficando a CONTRATADA responsável por 

desenvolver as alterações solicitadas pelo METRÔ-DF.  

No tocante ao software de aplicação, deverão ser comissionadas as 

e ATP e ATO, incluindo as funções básicas e avançadas.
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tes em fábrica só poderão ser iniciados após a aprovação pelo 

DF dos respectivos Procedimentos de Teste e Folhas de Dados envolvidas. 

DF, as datas e os locais das 

A seguir são elencados os testes que serão realizados em fábrica:  

em fábrica do produto ATP dos cinco domínios que 

de hardware e software dos Postos de Controle Local (PCL) de 

Atestação dos softwares das Booleanas de segurança com o uso de 

Atestação das funcionalidades de cada rota possível conforme Plano de 

Atestação de conformidade em fábrica do produto ATO no Domínio E33 - (Vias e 

Atestação da conformidade e qualidade dos hardwares do produto ATO; 

Atestação das funcionalidades previstas para as estações. 

Atestação de conformidade em fábrica de hardware e software do CCO - ATP, ATO 

Os testes de fábrica dos produtos de Modernização do CCO contemplarão 

. Eles abrangerão os 

de aplicação e do SAE incluirá também a 

usabilidade das interfaces desenvolvidas, ficando a CONTRATADA responsável por 

de aplicação, deverão ser comissionadas as 

e ATP e ATO, incluindo as funções básicas e avançadas. 
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• Atestação de conformidade em fábrica do Simulador de Tráfego

o Entre outras verificações a serem incluídas no Procedimento de Teste, o 
teste em fábrica do Simulador de Tráfego deverá permitir a conferênc
dos dados de entrada do simulador, como características da via, 
informações de desempenho do trem e caracte
e ATO; 

o A atestação deve contemplar os requisitos de hardware e software do 
simulador. 

3.5.2. Teste de Partida 

Os Testes de Part

subsistemas de ATP, ATP e CCO com o objetivo de aferir se tais subsistemas atendem 

às funcionalidades básicas especificadas e estão aptos a terem os respectivos 

comissionamentos locais iniciados, c

Esses testes são de responsabilidade da CONTRATADA e serão acompanhados e 

fiscalizados pela equipe técnica do METRÔ

• Testes de partida envolvendo regulagens, parametrização, ajustes dos parâmetros 
funcionais do Sistema do ATP local nos Domínios E02, E07, E17 e E33 
(Vias/Estações e Trens).

o Testes locais dos AMVs (Máquinas de Chaves, travas, cabos, nível de 
tensão, tempo de acionamento, etc);

o Testes locais dos Sinaleiros;
o Testes locais de cada Circu
o Testes locais do CMT;
o Testes locais do Posto de Controle de Tráfego Local (PCL) 

circulação de trem;
o Testes locais do Posto de Controle de Tráfego Local (PCL) 

circulação de trem

• Testes de partida envolvendo regulagens, parametrizaçã
funcionais do Sistema do ATO local no Domínio E33  (Samambaia)
Estações). 

o Testes locais do nível de sinal propagado do sistema wireless

o Testes locais das funcionalidades do sistema wireless

o Testes das Antenas PPs

o Testes das Antenas PRTs 

o Testes das Antenas MRCs 
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Atestação de conformidade em fábrica do Simulador de Tráfego 

Entre outras verificações a serem incluídas no Procedimento de Teste, o 
teste em fábrica do Simulador de Tráfego deverá permitir a conferênc
dos dados de entrada do simulador, como características da via, 
informações de desempenho do trem e características dos sistemas ATP 

A atestação deve contemplar os requisitos de hardware e software do 

Os Testes de Partida são testes e verificações mínimas e preliminares sobre 

subsistemas de ATP, ATP e CCO com o objetivo de aferir se tais subsistemas atendem 

às funcionalidades básicas especificadas e estão aptos a terem os respectivos 

comissionamentos locais iniciados, configurando como pré-requisitos para os mesmos. 

Esses testes são de responsabilidade da CONTRATADA e serão acompanhados e 

fiscalizados pela equipe técnica do METRÔ-DF.  

Testes de partida envolvendo regulagens, parametrização, ajustes dos parâmetros 
funcionais do Sistema do ATP local nos Domínios E02, E07, E17 e E33 
(Vias/Estações e Trens). 

Testes locais dos AMVs (Máquinas de Chaves, travas, cabos, nível de 
tensão, tempo de acionamento, etc); 
Testes locais dos Sinaleiros; 
Testes locais de cada Circuito de Via; 
Testes locais do CMT; 
Testes locais do Posto de Controle de Tráfego Local (PCL) 
circulação de trem; 
Testes locais do Posto de Controle de Tráfego Local (PCL) 
circulação de trem. 

Testes de partida envolvendo regulagens, parametrização, ajustes dos parâmetros 
funcionais do Sistema do ATO local no Domínio E33  (Samambaia)

Testes locais do nível de sinal propagado do sistema wireless

Testes locais das funcionalidades do sistema wireless; 

Testes das Antenas PPs – Local; 

Testes das Antenas PRTs – Local; 

Testes das Antenas MRCs – Local; 
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Entre outras verificações a serem incluídas no Procedimento de Teste, o 
teste em fábrica do Simulador de Tráfego deverá permitir a conferência 
dos dados de entrada do simulador, como características da via, 

rísticas dos sistemas ATP 

A atestação deve contemplar os requisitos de hardware e software do 

ida são testes e verificações mínimas e preliminares sobre 

subsistemas de ATP, ATP e CCO com o objetivo de aferir se tais subsistemas atendem 

às funcionalidades básicas especificadas e estão aptos a terem os respectivos 

requisitos para os mesmos. 

Esses testes são de responsabilidade da CONTRATADA e serão acompanhados e 

Testes de partida envolvendo regulagens, parametrização, ajustes dos parâmetros 
funcionais do Sistema do ATP local nos Domínios E02, E07, E17 e E33 - 

Testes locais dos AMVs (Máquinas de Chaves, travas, cabos, nível de 

Testes locais do Posto de Controle de Tráfego Local (PCL) - sem 

Testes locais do Posto de Controle de Tráfego Local (PCL) - com 

o, ajustes dos parâmetros 
funcionais do Sistema do ATO local no Domínio E33  (Samambaia)- (Vias e 

Testes locais do nível de sinal propagado do sistema wireless; 
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o Testes locais do Posto de Controle de Tráfego com ATO 
trem; 

o Testes locais do Posto de Controle de Tráfego com ATO 
trem. 

3.5.3. Comissionamento Loca

• Comissionamento do ATP local para comprovação final do produto nos Domínios 
E02, E07, E11, E13, E17, E19, E23, E27 e E33 

o Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos AMVs 
sem circulação de trens

o Teste de Comissioname
com circulação de trens

o Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos Sinaleiros 
sem circulação de trens

o Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos Sinaleiros 
com circulação de

o Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional dos Circuitos 
de Vias sem circulação de trens

o Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional dos Circuitos 
de Vias com circulação de trens

o Teste de Comissionamento local de Desemp

o Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional do Posto de 
Controle de Tráfego sem circulação de trens

o Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional do Posto de 
Controle de Tráfego com circulação de trens

Obs: Como os domínios  E13, E19, E23 e E27 passarão apenas pela 

modernização de hardware e software do PCL, os testes aplicáveis a esses domínios 

serão apenas os elencados nos últimos dois itens da listagem acima.

• Comissionamento do ATO local para comprovação
estações do Domínio E33 (Samambaia) 

o Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional dos Gabinetes 
ATO-Estação; 

o Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Caixas de 
Controle; 

o Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas PPs

Parâmetros Específicos para Elaboração do 
Projeto Executivo da Contratação de Empresa 
para Modernização do Sistema de Sinalização 

e Controle de Tráfego 

 
 

PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Testes locais do Posto de Controle de Tráfego com ATO 

Testes locais do Posto de Controle de Tráfego com ATO 

Comissionamento Local 

Comissionamento do ATP local para comprovação final do produto nos Domínios 
E02, E07, E11, E13, E17, E19, E23, E27 e E33 - (Vias e Estações).

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos AMVs 
sem circulação de trens; 

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos AMVs 
com circulação de trens; 

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos Sinaleiros 
sem circulação de trens; 

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos Sinaleiros 
com circulação de trens; 

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional dos Circuitos 
de Vias sem circulação de trens; 

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional dos Circuitos 
de Vias com circulação de trens; 

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional do CMT

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional do Posto de 
Controle de Tráfego sem circulação de trens; 

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional do Posto de 
Controle de Tráfego com circulação de trens. 

: Como os domínios  E13, E19, E23 e E27 passarão apenas pela 

modernização de hardware e software do PCL, os testes aplicáveis a esses domínios 

serão apenas os elencados nos últimos dois itens da listagem acima.

Comissionamento do ATO local para comprovação final do produto nas novas 
estações do Domínio E33 (Samambaia) - (Vias/Estações e Trens).

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional dos Gabinetes 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Caixas de 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas PPs
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Testes locais do Posto de Controle de Tráfego com ATO - sem circulação de 

Testes locais do Posto de Controle de Tráfego com ATO - com circulação de 

Comissionamento do ATP local para comprovação final do produto nos Domínios 
(Vias e Estações). 

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos AMVs 

nto local de Desempenho Operacional dos AMVs 

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos Sinaleiros 

Teste de Comissionamento local de Desempenho Operacional dos Sinaleiros 

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional dos Circuitos 

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional dos Circuitos 

enho Operacional do CMT; 

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional do Posto de 

Teste de comissionamento local de Desempenho Operacional do Posto de 

: Como os domínios  E13, E19, E23 e E27 passarão apenas pela 

modernização de hardware e software do PCL, os testes aplicáveis a esses domínios 

serão apenas os elencados nos últimos dois itens da listagem acima. 

final do produto nas novas 
(Vias/Estações e Trens). 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional dos Gabinetes 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Caixas de 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas PPs; 
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o Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas PRTs

o Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas 
MRCs; 

o Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional
Controle de Tráfego com ATO sem circulação de trens

o Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional do Posto de 
Controle de Tráfego com ATO com circulação de trens

 

• Comissionamento da alimentação assistida da sala técnica das novas estaç
Domínio E33  (Samambaia).

o Relatório dos Testes de Desempenho Operacional do Sistema de 
Alimentação Auxiliar.

 

• Comissionamento de todas as funcionalidades do software do Centro de Controle
Operacional (CCO), contemplando, no mínimo:

o Teste de Comissio

o Teste de Comissionamento das funções de ATP com circulação de trens

o Teste de Comissionamento das funções de ATO com circulação de trens;

o Teste de Comissionamento das funções do novo Sistema de 
Armazenamento de Eventos

o Teste integrado com circulação de trens que comprove o atendimento aos     
Headways especificados no item 
avançadas; 

o Teste de Comissionamento de 

o Teste funcional sobre o sistema autônomo de energia que assegure o correto 
acionamento via console de tráfego das funções LDR e LDG pelo sistema de 
energia. 

• Comissionamento da Modernização do Software do ATO de Estação

o Teste de Comissionamento com o fim de verificar a efe
mapeamento de Níveis de Desempenho (NDs), de forma a cumprir os 
passos em segundos entre NDs adjascentes no tempo de percurso entre 
estações. 

• Comissionamento da Modernização do Software do ATO Embarcado
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Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas PRTs

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional
Controle de Tráfego com ATO sem circulação de trens; 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional do Posto de 
Controle de Tráfego com ATO com circulação de trens.; 

Comissionamento da alimentação assistida da sala técnica das novas estaç
Domínio E33  (Samambaia). 

Relatório dos Testes de Desempenho Operacional do Sistema de 
Alimentação Auxiliar. 

Comissionamento de todas as funcionalidades do software do Centro de Controle
Operacional (CCO), contemplando, no mínimo: 

Teste de Comissionamento das funções de ATP sem circulação de trens;

Teste de Comissionamento das funções de ATP com circulação de trens

Teste de Comissionamento das funções de ATO com circulação de trens;

Teste de Comissionamento das funções do novo Sistema de 
Armazenamento de Eventos 

Teste integrado com circulação de trens que comprove o atendimento aos     
Headways especificados no item 4.2, e que comissione as funções 

Teste de Comissionamento de hardware e software do novo SAE;

sobre o sistema autônomo de energia que assegure o correto 
acionamento via console de tráfego das funções LDR e LDG pelo sistema de 

Comissionamento da Modernização do Software do ATO de Estação

Teste de Comissionamento com o fim de verificar a efe
mapeamento de Níveis de Desempenho (NDs), de forma a cumprir os 
passos em segundos entre NDs adjascentes no tempo de percurso entre 

Comissionamento da Modernização do Software do ATO Embarcado
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Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas PRTs; 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional das Antenas 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional do Posto de 

Teste de Comissionamento de Desempenho Operacional do Posto de 

Comissionamento da alimentação assistida da sala técnica das novas estações do 

Relatório dos Testes de Desempenho Operacional do Sistema de 

Comissionamento de todas as funcionalidades do software do Centro de Controle 

namento das funções de ATP sem circulação de trens; 

Teste de Comissionamento das funções de ATP com circulação de trens; 

Teste de Comissionamento das funções de ATO com circulação de trens; 

Teste de Comissionamento das funções do novo Sistema de 

Teste integrado com circulação de trens que comprove o atendimento aos         
4.2, e que comissione as funções 

do novo SAE; 

sobre o sistema autônomo de energia que assegure o correto 
acionamento via console de tráfego das funções LDR e LDG pelo sistema de 

Comissionamento da Modernização do Software do ATO de Estação 

Teste de Comissionamento com o fim de verificar a efetividade do novo 
mapeamento de Níveis de Desempenho (NDs), de forma a cumprir os 
passos em segundos entre NDs adjascentes no tempo de percurso entre 

Comissionamento da Modernização do Software do ATO Embarcado 
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o Teste de Comissionamento do comando 
Velocidade de Referência de ND.

3.5.4. Teste de Comissionamento Integrado

Comissionamento integrado do Sistema de Sinalização e Controle 

contemplando os subsistema

comprovação final do produto de toda a via com as expansões

3.6. Escopo de Treinamentos

• Ministrar treinamento às equipes de engenharia, manutenção e operação do 
METRÔ-DF, considerando:

o Engenharia:  

Treinamento de 1º 

Treinamento de 2º 

o Manutenção:  

Treinamento de 1º 

Treinamento de 2º 

                                           

o Operação: 

Treinamento de 1º 
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Teste de Comissionamento do comando de frenagem para eficácia da 
Velocidade de Referência de ND. 

Teste de Comissionamento Integrado 

Comissionamento integrado do Sistema de Sinalização e Controle 

contemplando os subsistemas de ATO, ATP, CCO e ATO Embarcado para 

comprovação final do produto de toda a via com as expansões.  

Escopo de Treinamentos 

Ministrar treinamento às equipes de engenharia, manutenção e operação do 
, considerando: 

 Nível: Visão global dos sistemas, módulos, junções 
globais, modulação dos software

do hardware. Interface e cabeamento.

 Nível: Detalhamento de hardware 
software. 

 Nível:  Manutenção preventiva de cada módulo, conjunto, 
subconjunto, sistema ou subsistemas.

Detalhamento dos hardwares envolvidos.

Detalhamento dos ajustes e de atualização dos 
softwares. 

Detalhamento de testes e rotinas de regulações 
não atendidas na preventiva. 

 Nível: Detalhamento em situação de degradação.

Manutenção corretiva de cada módulo, conjunto, 
subconjunto, sistema ou subsistemas.

                                           Análise de relatórios de diagnósticos.

 Nível: Operação do CCT. 
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de frenagem para eficácia da 

Comissionamento integrado do Sistema de Sinalização e Controle 

de ATO, ATP, CCO e ATO Embarcado para 

Ministrar treinamento às equipes de engenharia, manutenção e operação do 

Visão global dos sistemas, módulos, junções 
softwares, detalhamento 

. Interface e cabeamento. 

 e detalhamento de 

Manutenção preventiva de cada módulo, conjunto, 
subconjunto, sistema ou subsistemas. 

envolvidos. 

Detalhamento dos ajustes e de atualização dos 

Detalhamento de testes e rotinas de regulações 

Detalhamento em situação de degradação. 

Manutenção corretiva de cada módulo, conjunto, 
subconjunto, sistema ou subsistemas. 

Análise de relatórios de diagnósticos. 
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Treinamento de 2º 

                                           

                                           

                                           

• Os treinamentos acima elencados devem ser organizados em quatro;

• O Módulo 1 será composto pelos treinamentos de Engenharia e Manutenção Ní
1, e deve ser realizado antes do início da montagem dos equipamentos. A carga 
horária deste módulo é de 40 (quarenta) horas;

• O Módulo 2 será composto pelo treinamento de Operação N
realizado após a aprovação dos testes de 
antes do envio do hardware e software testado para as instalações do METRÔ
A carga horária deste módulo é de 20 (vinte) horas. Esse treinamento deve ser 
realizado em fábrica; 

• O Módulo 3 será composto pelos treinament
2, e deve ser realizado após a aprovação do Teste de Comissionamento Integrado, 
devendo ser finalizado no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia de Operação 
Assistida. A carga horária deste módulo é de 40 (quarenta) 

• O Módulo 4 será composto pelo treinamento  de Operação Nível 2, e deve ser 
realizado após a aprovação do Teste de Comissionamento Integrado, devendo ser 
finalizado no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia de Operação Assistida. A 
carga horária deste módulo é de

• Os Módulos 1 e 3 serão realizados para 10 pessoas;

• Os módulos 2 e 4 serão realizados para até 6 pessoas. A indicação exata dessa 
quantidade será feita pelo METRÔ
treinamento; 

• O curso está condicionado
os seus custos são de responsabilidade da contratada;

• Os cursos dos Módulos 1, 3 e 4 deverão utilizar as instalações do METRÔ
Demais recursos didáticos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA em meio 
impresso e digital em língua portuguesa;
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Operação do PCT. 

Operação dos demais sistema
centralizado. 

 Nível: Ações em situação de degradação.

                                           Ações para operação descentralizada.

                             Análise de relatórios. 

                                           Análise de desempenho. 

Os treinamentos acima elencados devem ser organizados em quatro;

O Módulo 1 será composto pelos treinamentos de Engenharia e Manutenção Ní
1, e deve ser realizado antes do início da montagem dos equipamentos. A carga 
horária deste módulo é de 40 (quarenta) horas; 

será composto pelo treinamento de Operação N
realizado após a aprovação dos testes de comissionamento em fábrica do CCO e 
antes do envio do hardware e software testado para as instalações do METRÔ
A carga horária deste módulo é de 20 (vinte) horas. Esse treinamento deve ser 

O Módulo 3 será composto pelos treinamentos de Engenharia e Manutenção Nível 
2, e deve ser realizado após a aprovação do Teste de Comissionamento Integrado, 
devendo ser finalizado no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia de Operação 
Assistida. A carga horária deste módulo é de 40 (quarenta) horas;

será composto pelo treinamento  de Operação Nível 2, e deve ser 
realizado após a aprovação do Teste de Comissionamento Integrado, devendo ser 
finalizado no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia de Operação Assistida. A 
carga horária deste módulo é de 20 (vinte) horas;  

Os Módulos 1 e 3 serão realizados para 10 pessoas; 

Os módulos 2 e 4 serão realizados para até 6 pessoas. A indicação exata dessa 
quantidade será feita pelo METRÔ-DF antes da elaboração da ementa de 

O curso está condicionado à aprovação da ementa por parte do METRÔ
os seus custos são de responsabilidade da contratada; 

Os cursos dos Módulos 1, 3 e 4 deverão utilizar as instalações do METRÔ
Demais recursos didáticos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA em meio 
impresso e digital em língua portuguesa; 
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Operação dos demais sistemas em modo local e 

Ações em situação de degradação. 

ara operação descentralizada. 

Os treinamentos acima elencados devem ser organizados em quatro; 

O Módulo 1 será composto pelos treinamentos de Engenharia e Manutenção Nível  
1, e deve ser realizado antes do início da montagem dos equipamentos. A carga 

será composto pelo treinamento de Operação Nível 1, e deve ser 
comissionamento em fábrica do CCO e 

antes do envio do hardware e software testado para as instalações do METRÔ-DF. 
A carga horária deste módulo é de 20 (vinte) horas. Esse treinamento deve ser 

os de Engenharia e Manutenção Nível 
2, e deve ser realizado após a aprovação do Teste de Comissionamento Integrado, 
devendo ser finalizado no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia de Operação 

horas; 

será composto pelo treinamento  de Operação Nível 2, e deve ser 
realizado após a aprovação do Teste de Comissionamento Integrado, devendo ser 
finalizado no máximo até o 45º (quadragésimo quinto) dia de Operação Assistida. A 

Os módulos 2 e 4 serão realizados para até 6 pessoas. A indicação exata dessa 
DF antes da elaboração da ementa de 

à aprovação da ementa por parte do METRÔ-DF e todos 

Os cursos dos Módulos 1, 3 e 4 deverão utilizar as instalações do METRÔ-DF. 
Demais recursos didáticos deverão ser fornecidos pela CONTRATADA em meio 
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• O curso do Módulo 3 deverá ser realizado preferencialmente no laboratório de 
fábrica da CONTRATADA, utilizando softwares e simuladores aprovados na 
atestação em fábrica. 

3.7. Escopo de Fornecimento e Montagem

• Fornecer todo o transporte, seguro, armazenamento e guarda de todos os 
equipamentos e materiais da fábrica até a implantação;

• Executar a montagem, instalação e testes de todos os equipamentos e materiais 
necessários ao perfeito funcionamento do sistema sempre que aut
acompanhado pelo METRÔ

• Prover equipe técnica presencial qualificada e aprovada previamente pelo 
DF para dar assistência técnica durante o período de instalação, testes, operação
experimental, e período de garantia, co

• Quando exigido no Projeto Básico ou solicitado, a CONTRATADA deverá submeter 
à aprovação do METRÔ
equipamentos ou componentes a serem usados no FORNECIMENTO. Os 
materiais, equipamentos e componentes instalados ou usados sem tal aprovação 
poderão ser rejeitados posteriormente pela fiscalização do 
entendido que todos os custos associados a tal rejeição correrão por conta da 
CONTRATADA; 

• Os materiais e equipamentos que porventura não estão citados nas especificações 
técnicas e que se façam necessários ao empreendimento, em função do Projeto 
Executivo, deverão ser fornecidos 
aplicáveis e de acordo com os padrões exigid
aprovação dos documentos técnicos;

• A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar à 
Fiscalização do METRÔ
execução das obras e serviços, como também 
por falta de segurança e estabilidade ou comprometer a qualidade da obra

• Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à 
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre qu
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte

• Todos os equipamentos existentes no atual trecho em operação que não forem 
utilizados ou que venham ser atualizados tecnologicamente deverão ser 
desmontados, classificados, embalados e 
do Distrito Federal – METRÔ

• As atividades que envolverem acesso às dependências, mesmo que não 
operacionais, do METRÔ
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

O curso do Módulo 3 deverá ser realizado preferencialmente no laboratório de 
fábrica da CONTRATADA, utilizando softwares e simuladores aprovados na 

Escopo de Fornecimento e Montagem 

do o transporte, seguro, armazenamento e guarda de todos os 
equipamentos e materiais da fábrica até a implantação; 

Executar a montagem, instalação e testes de todos os equipamentos e materiais 
necessários ao perfeito funcionamento do sistema sempre que aut

METRÔ-DF ou seus designados; 

Prover equipe técnica presencial qualificada e aprovada previamente pelo 
para dar assistência técnica durante o período de instalação, testes, operação

experimental, e período de garantia, conforme definido nesta especificação;

Quando exigido no Projeto Básico ou solicitado, a CONTRATADA deverá submeter 
METRÔ-DF de todas as informações relativas a materiais, 

equipamentos ou componentes a serem usados no FORNECIMENTO. Os 
s, equipamentos e componentes instalados ou usados sem tal aprovação 

poderão ser rejeitados posteriormente pela fiscalização do METRÔ
entendido que todos os custos associados a tal rejeição correrão por conta da 

amentos que porventura não estão citados nas especificações 
técnicas e que se façam necessários ao empreendimento, em função do Projeto 
Executivo, deverão ser fornecidos às custas da CONTRATADA dentro das normas 
aplicáveis e de acordo com os padrões exigidos pelo METRÔ

rovação dos documentos técnicos; 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar à 
METRÔ-DF, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 

execução das obras e serviços, como também qualquer fato que resultar em risco 
por falta de segurança e estabilidade ou comprometer a qualidade da obra

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à 
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre qu
decorrentes de negligência, imperícia ou omissão de sua parte; 

Todos os equipamentos existentes no atual trecho em operação que não forem 
utilizados ou que venham ser atualizados tecnologicamente deverão ser 
desmontados, classificados, embalados e entregues à Companhia do Metropolitano 

METRÔ-DF; 

As atividades que envolverem acesso às dependências, mesmo que não 
operacionais, do METRÔ-DF, devem ser agendadas nas reuniões da PSA 
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O curso do Módulo 3 deverá ser realizado preferencialmente no laboratório de 
fábrica da CONTRATADA, utilizando softwares e simuladores aprovados na 

do o transporte, seguro, armazenamento e guarda de todos os 

Executar a montagem, instalação e testes de todos os equipamentos e materiais 
necessários ao perfeito funcionamento do sistema sempre que autorizado e 

Prover equipe técnica presencial qualificada e aprovada previamente pelo METRÔ-
para dar assistência técnica durante o período de instalação, testes, operação 

nforme definido nesta especificação; 

Quando exigido no Projeto Básico ou solicitado, a CONTRATADA deverá submeter 
de todas as informações relativas a materiais, 

equipamentos ou componentes a serem usados no FORNECIMENTO. Os 
s, equipamentos e componentes instalados ou usados sem tal aprovação 

METRÔ-DF, ficando 
entendido que todos os custos associados a tal rejeição correrão por conta da 

amentos que porventura não estão citados nas especificações 
técnicas e que se façam necessários ao empreendimento, em função do Projeto 

s custas da CONTRATADA dentro das normas 
METRÔ-DF quando da 

A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar à 
, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 

qualquer fato que resultar em risco 
por falta de segurança e estabilidade ou comprometer a qualidade da obra; 

Caberá à CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à 
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem 

 

Todos os equipamentos existentes no atual trecho em operação que não forem 
utilizados ou que venham ser atualizados tecnologicamente deverão ser 

entregues à Companhia do Metropolitano 

As atividades que envolverem acesso às dependências, mesmo que não 
DF, devem ser agendadas nas reuniões da PSA 
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(Programação Semanal de Acesso) da semana anterior 
atividade; 

• Atividades que envolvam acesso à linha férrea ou que causem interferência 
operacional só poderão ser realizadas após o término da operação, conforme os 
seguintes horários: 

o Terça a Sábado: de 01:00 as 04:30;

o Domingo: de 01:00 as 05:30 e  21:00 às 23:59;

o Segunda: de 00:00 as 04:30.

• Os serviços em sala técnica em que não haja intervenção no sistema poderão ser 
realizados a qualquer horário, mediante disponibilidade do METRÔ
funcionário designado p

3.8. Escopo do Projeto As Built

O Cadastro como executado (As Built) deverá ser o conjunto de informações 

elaboradas na fase de supervisão e acompanhamento das obras/serviços com o 

objetivo de registrar as condições em que o sistema 

executado, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras 

intervenções no mesmo, como: manutenção, modernização, reformas, ampliação e/ou 

restauração, etc. 

Ao término da produção e após a entrega comp

como executado (As Built) deve representar fielmente o objeto, com registros das 

alterações verificadas durante sua execução.

O Cadastro como executado (As Built) deverá ser elaborado a partir dos 

detalhamentos do Projeto Exec

execução dos serviços, contemplando ainda as diversas modificações que venham a 

ocorrer até o término das garantias.

A aprovação por completo do Cadastro como executado (As Built) constitui

se em uma das condições para a emissão do Certificado de Recebimento Definitivo.

3.9. Escopo da Operação Assistida com Garantia

A operação assistida com Garantia será executada quando do início da 

operação comercial do METRÔ

disponibilidade de 01 engenheiro sênior em horário administrativo e 01 técnico 
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

(Programação Semanal de Acesso) da semana anterior à que se deseja realizar a 

Atividades que envolvam acesso à linha férrea ou que causem interferência 
operacional só poderão ser realizadas após o término da operação, conforme os 

Terça a Sábado: de 01:00 as 04:30; 

Domingo: de 01:00 as 05:30 e  21:00 às 23:59; 

Segunda: de 00:00 as 04:30. 

Os serviços em sala técnica em que não haja intervenção no sistema poderão ser 
realizados a qualquer horário, mediante disponibilidade do METRÔ
funcionário designado para acompanhar a atividade. 

Escopo do Projeto As Built 

O Cadastro como executado (As Built) deverá ser o conjunto de informações 

elaboradas na fase de supervisão e acompanhamento das obras/serviços com o 

objetivo de registrar as condições em que o sistema foi definitivamente montado e/ou 

executado, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras 

intervenções no mesmo, como: manutenção, modernização, reformas, ampliação e/ou 

Ao término da produção e após a entrega completa dos serviços, o Cadastro 

como executado (As Built) deve representar fielmente o objeto, com registros das 

alterações verificadas durante sua execução. 

O Cadastro como executado (As Built) deverá ser elaborado a partir dos 

detalhamentos do Projeto Executivo, incluindo-se os ajustes necessários quando da 

execução dos serviços, contemplando ainda as diversas modificações que venham a 

ocorrer até o término das garantias. 

A aprovação por completo do Cadastro como executado (As Built) constitui

condições para a emissão do Certificado de Recebimento Definitivo.

Escopo da Operação Assistida com Garantia 

A operação assistida com Garantia será executada quando do início da 

operação comercial do METRÔ-DF, em período de 12 meses, considerando a 

ibilidade de 01 engenheiro sênior em horário administrativo e 01 técnico 
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à que se deseja realizar a 

Atividades que envolvam acesso à linha férrea ou que causem interferência 
operacional só poderão ser realizadas após o término da operação, conforme os 

Os serviços em sala técnica em que não haja intervenção no sistema poderão ser 
realizados a qualquer horário, mediante disponibilidade do METRÔ-DF de fornecer 

O Cadastro como executado (As Built) deverá ser o conjunto de informações 

elaboradas na fase de supervisão e acompanhamento das obras/serviços com o 

foi definitivamente montado e/ou 

executado, fornecendo elementos considerados relevantes para subsidiarem futuras 

intervenções no mesmo, como: manutenção, modernização, reformas, ampliação e/ou 

leta dos serviços, o Cadastro 

como executado (As Built) deve representar fielmente o objeto, com registros das 

O Cadastro como executado (As Built) deverá ser elaborado a partir dos 

se os ajustes necessários quando da 

execução dos serviços, contemplando ainda as diversas modificações que venham a 

A aprovação por completo do Cadastro como executado (As Built) constitui-

condições para a emissão do Certificado de Recebimento Definitivo. 

A operação assistida com Garantia será executada quando do início da 

DF, em período de 12 meses, considerando a 

ibilidade de 01 engenheiro sênior em horário administrativo e 01 técnico 
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especializado por turno de trabalho operacional para acompanhamento no CCO e 01 

técnico especializado por turno de trabalho operacional para acompanhamento no 

campo. 

A equipe nos prim

durante a operação comercial e plantão no restante do tempo. Entre os dias 121º e 

240º a equipe deverá estar presente durante os picos da manhã e da tarde e plantão 

durante o restante do tempo. Entre os 

disponível de plantão para eventuais chamados do 

A operação assistida deverá ser iniciada após a aprovação de todos os 

testes de comissionamento local e integrado sem pendências impeditivas.

3.10. Escopo de Sobressalentes

A CONTRATADA deverá na fase de desenvolvimento do projeto executivo 

elaborar lista para lote de equipamentos/materiais sobressalentes que serão adquiridos 

pela manutenção do METR0Ô

A lista elaborad

equipamento/material especificado para garantir a manutenibilidade e o custo unitário.

O valor total do custo deve levar em conta a experiência do fornecedor dos 

equipamentos/materiais de forma a que se tenha g

sistema por período de 36 meses após término do período da Operação Assistida com 

Garantia 

4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL DO SISTEMA
CONTROLE PERTINENTE AO PROJETO EXECUTIVO

4.1. Requisitos Gerais 

Nesse item 4 são apresentadas as características específicas dos elementos 

que constituirão o novo Sistema de Sinalização e Controle. Apresenta as diretrizes 

básicas e define os requisitos para a extensão do trecho Samambaia e para a 

modernização do sistema atual da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 

METRÔ-DF. Os requisitos definidos deverão garantir a segurança operacional. Para 

tanto, deverão ser desenvolvidos em filosofia de falha segura, impedindo que falhas 
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

especializado por turno de trabalho operacional para acompanhamento no CCO e 01 

técnico especializado por turno de trabalho operacional para acompanhamento no 

A equipe nos primeiros 120 dias de operação assistida estará presente 

durante a operação comercial e plantão no restante do tempo. Entre os dias 121º e 

º a equipe deverá estar presente durante os picos da manhã e da tarde e plantão 

ante do tempo. Entre os dias 241º e 360º a equipe deverá estar 

disponível de plantão para eventuais chamados do METRÔ-DF. 

A operação assistida deverá ser iniciada após a aprovação de todos os 

testes de comissionamento local e integrado sem pendências impeditivas.

salentes 

A CONTRATADA deverá na fase de desenvolvimento do projeto executivo 

elaborar lista para lote de equipamentos/materiais sobressalentes que serão adquiridos 

pela manutenção do METR0Ô-DF a fim de garantir a operação plena do sistema.

A lista elaborada deverá conter o grau de importância de cada 

equipamento/material especificado para garantir a manutenibilidade e o custo unitário.

O valor total do custo deve levar em conta a experiência do fornecedor dos 

equipamentos/materiais de forma a que se tenha garantido o pleno funcionamento do 

sistema por período de 36 meses após término do período da Operação Assistida com 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E 
CONTROLE PERTINENTE AO PROJETO EXECUTIVO 

Nesse item 4 são apresentadas as características específicas dos elementos 

que constituirão o novo Sistema de Sinalização e Controle. Apresenta as diretrizes 

básicas e define os requisitos para a extensão do trecho Samambaia e para a 

a atual da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal 

DF. Os requisitos definidos deverão garantir a segurança operacional. Para 

tanto, deverão ser desenvolvidos em filosofia de falha segura, impedindo que falhas 
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especializado por turno de trabalho operacional para acompanhamento no CCO e 01 

técnico especializado por turno de trabalho operacional para acompanhamento no 

eiros 120 dias de operação assistida estará presente 

durante a operação comercial e plantão no restante do tempo. Entre os dias 121º e 

º a equipe deverá estar presente durante os picos da manhã e da tarde e plantão 

º a equipe deverá estar 

A operação assistida deverá ser iniciada após a aprovação de todos os 

testes de comissionamento local e integrado sem pendências impeditivas. 

A CONTRATADA deverá na fase de desenvolvimento do projeto executivo 

elaborar lista para lote de equipamentos/materiais sobressalentes que serão adquiridos 

DF a fim de garantir a operação plena do sistema. 

a deverá conter o grau de importância de cada 

equipamento/material especificado para garantir a manutenibilidade e o custo unitário. 

O valor total do custo deve levar em conta a experiência do fornecedor dos 

arantido o pleno funcionamento do 

sistema por período de 36 meses após término do período da Operação Assistida com 

DE SINALIZAÇÃO E 

Nesse item 4 são apresentadas as características específicas dos elementos 

que constituirão o novo Sistema de Sinalização e Controle. Apresenta as diretrizes 

básicas e define os requisitos para a extensão do trecho Samambaia e para a 

a atual da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – 

DF. Os requisitos definidos deverão garantir a segurança operacional. Para 

tanto, deverão ser desenvolvidos em filosofia de falha segura, impedindo que falhas 
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humanas ou defeitos em equipame

possam causar danos físicos ou materiais às pessoas e ao patrimônio.

A modernização visa promover atualização tecnológica, introduzindo 

soluções atuais ao sistema existente, compatibilizando

expansão, permitindo maior flexibilidade operacional, maior disponibilidade dos 

serviços e, consequentemente, melhor qualidade no atendimento ao usuário.

Considerando que a lógica do Sistema de Controle de Tráfego (SCT) baseia

se em tecnologia de alta complexidade e desenvolvida sob filosofia de falha segura, 

impõe-se que os projetos executivos não podem ser desassociados do projeto do 

hardware, do software e testes de segurança. É importante observar que o 

desenvolvedor é responsável pela segurança

atualizações. 

Os Sistemas de Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e 

telessupervisão) deverão compreender, as seguintes funções básicas:

• Detecção ininterrupta e vital dos trens nos trechos sinalizados;

• Alinhamento e autorização de rotas a partir do CCO e dos postos de controle de 
tráfego (PCTs) de forma bidirecional por via, com cancelamento automático após a 
passagem dos trens e travamento de rota por tempo em caso de cancelamento 
manual; 

• Impedir a autorização de r

• Efetuar a supervisão e a seleção de velocidade para o Sistema ATC, de modo a 
possibilitar, dentro do intervalo especificado, uma distância segura entre os trens;

• Efetuar o controle do sentido de tráfego;

• Efetuar o travamento dos AMVs dur
com os controladores de ponta de agulha;

• Permitir o comando direto dos AMVs;

• Fornecer continuamente aos operadores as informações sobre o “status” de tráfego;

• Permitir a geração de relatórios de desempenho em te
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humanas ou defeitos em equipamentos ou materiais resultem em situações que 

possam causar danos físicos ou materiais às pessoas e ao patrimônio.

A modernização visa promover atualização tecnológica, introduzindo 

soluções atuais ao sistema existente, compatibilizando-o àquele a ser implan

expansão, permitindo maior flexibilidade operacional, maior disponibilidade dos 

serviços e, consequentemente, melhor qualidade no atendimento ao usuário.

Considerando que a lógica do Sistema de Controle de Tráfego (SCT) baseia

lta complexidade e desenvolvida sob filosofia de falha segura, 

se que os projetos executivos não podem ser desassociados do projeto do 

hardware, do software e testes de segurança. É importante observar que o 

desenvolvedor é responsável pela segurança operacional do sistema e suas 

Os Sistemas de Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e 

telessupervisão) deverão compreender, as seguintes funções básicas:

Detecção ininterrupta e vital dos trens nos trechos sinalizados; 

e autorização de rotas a partir do CCO e dos postos de controle de 
tráfego (PCTs) de forma bidirecional por via, com cancelamento automático após a 
passagem dos trens e travamento de rota por tempo em caso de cancelamento 

Impedir a autorização de rotas conflitantes; 

Efetuar a supervisão e a seleção de velocidade para o Sistema ATC, de modo a 
possibilitar, dentro do intervalo especificado, uma distância segura entre os trens;

Efetuar o controle do sentido de tráfego; 

Efetuar o travamento dos AMVs durante a passagem de trens por eles, inclusive 
com os controladores de ponta de agulha; 

Permitir o comando direto dos AMVs; 

Fornecer continuamente aos operadores as informações sobre o “status” de tráfego;

Permitir a geração de relatórios de desempenho em tempo real no CCT.
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ntos ou materiais resultem em situações que 

possam causar danos físicos ou materiais às pessoas e ao patrimônio. 

A modernização visa promover atualização tecnológica, introduzindo 

o àquele a ser implantado na 

expansão, permitindo maior flexibilidade operacional, maior disponibilidade dos 

serviços e, consequentemente, melhor qualidade no atendimento ao usuário. 

Considerando que a lógica do Sistema de Controle de Tráfego (SCT) baseia-

lta complexidade e desenvolvida sob filosofia de falha segura, 

se que os projetos executivos não podem ser desassociados do projeto do 

hardware, do software e testes de segurança. É importante observar que o 

operacional do sistema e suas 

Os Sistemas de Sinalização e Controle e de Energia (telecomando e 

telessupervisão) deverão compreender, as seguintes funções básicas: 

e autorização de rotas a partir do CCO e dos postos de controle de 
tráfego (PCTs) de forma bidirecional por via, com cancelamento automático após a 
passagem dos trens e travamento de rota por tempo em caso de cancelamento 

Efetuar a supervisão e a seleção de velocidade para o Sistema ATC, de modo a 
possibilitar, dentro do intervalo especificado, uma distância segura entre os trens; 

ante a passagem de trens por eles, inclusive 

Fornecer continuamente aos operadores as informações sobre o “status” de tráfego; 

mpo real no CCT. 
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4.2. Requisitos Operacionais e Técnicos

O sistema de sinalização e controle a ser fornecido para a extensão e 

modernização do trecho atual em

movimentação de até 32 (trinta e dois) trens no trecho entre CTL e ramais Ceilândia e 

Samambaia da linha do METRÔ

o sistema ASA NORTE, através do Sistema de Sinalização e Controle. O si

deverá obedecer aos seguintes requisitos operacionais:

"Headway": 

 

• Tempo de parada na plataforma:

• Tempo de reversão na m

• Modos de circulação:  

• Y0 = Todos os trens em Central são despachados para um único ramal; Y1 = Trens 
em CTL são despachados na proporção de 1 para 1 para os destinos finais CEI e 
SAM; Y2= Trens em CTL são despachados na proporção de 2 para 1 para os 
destinos finais CEI e SAM, r

• Nas seleções de manobras na estação CTL deve ter em sua funcionalidade 
alternativa que permita mudar,
de acordo com a estratégia de manobra  “Y” ativ
Águas Claras (CLA).  

• Garantir que todo trem sentido SAM/CLA possa prestar serviço na estação Águas
Claras - CLA, plataforma 4 
longo das vias independentemente da aproximação de outro trem oriundo CEI/CLA, 
plataforma 2 – ramal Ceilândia.

• Garantir que todo trem sentido CEI/CLA possa prestar serviço na estação Águas 
Claras - SAM, plataforma 2 
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Requisitos Operacionais e Técnicos 

O sistema de sinalização e controle a ser fornecido para a extensão e 

modernização do trecho atual em operação terá a capacidade

movimentação de até 32 (trinta e dois) trens no trecho entre CTL e ramais Ceilândia e 

Samambaia da linha do METRÔ-DF, e permitir futuras ampliações de trens e vias para 

o sistema ASA NORTE, através do Sistema de Sinalização e Controle. O si

deverá obedecer aos seguintes requisitos operacionais: 

180 segundos para os trens que circulem 
entre CTL e ramal sul Ceilândia. 

180 segundos para os trens que circulem 
entre CTL e ramal sul Samambaia. O fluxo 
de circulação para os ramais sul Ceilândia 
e Samambaia é único e comum aos dois 
ramais. 

 

Tempo de parada na plataforma:  10 a 60 segundos 

manobra:  30 a 60 segundos 

   Y0, Y1, Y2  

Y0 = Todos os trens em Central são despachados para um único ramal; Y1 = Trens 
em CTL são despachados na proporção de 1 para 1 para os destinos finais CEI e 
SAM; Y2= Trens em CTL são despachados na proporção de 2 para 1 para os 
destinos finais CEI e SAM, respectivamente. 

Nas seleções de manobras na estação CTL deve ter em sua funcionalidade 
alternativa que permita mudar, automaticamente ou não, a Zona de Manobra ativa 
de acordo com a estratégia de manobra  “Y” ativa no domínio da região da estação 

Garantir que todo trem sentido SAM/CLA possa prestar serviço na estação Águas
CLA, plataforma 4 – ramal Samambaia, sem paradas intempestivas ao 
vias independentemente da aproximação de outro trem oriundo CEI/CLA, 

ramal Ceilândia. 

Garantir que todo trem sentido CEI/CLA possa prestar serviço na estação Águas 
SAM, plataforma 2 – ramal Ceilândia, sem paradas intempestivas ao longo
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O sistema de sinalização e controle a ser fornecido para a extensão e 

operação terá a capacidade de controlar a 

movimentação de até 32 (trinta e dois) trens no trecho entre CTL e ramais Ceilândia e 

DF, e permitir futuras ampliações de trens e vias para 

o sistema ASA NORTE, através do Sistema de Sinalização e Controle. O sistema 

a os trens que circulem 
e ramal sul Ceilândia.  

os trens que circulem 
e ramal sul Samambaia. O fluxo 

de circulação para os ramais sul Ceilândia 
e Samambaia é único e comum aos dois 

Y0 = Todos os trens em Central são despachados para um único ramal; Y1 = Trens 
em CTL são despachados na proporção de 1 para 1 para os destinos finais CEI e 
SAM; Y2= Trens em CTL são despachados na proporção de 2 para 1 para os 

Nas seleções de manobras na estação CTL deve ter em sua funcionalidade 
a Zona de Manobra ativa 

no domínio da região da estação 

Garantir que todo trem sentido SAM/CLA possa prestar serviço na estação Águas 
ramal Samambaia, sem paradas intempestivas ao 

vias independentemente da aproximação de outro trem oriundo CEI/CLA, 

Garantir que todo trem sentido CEI/CLA possa prestar serviço na estação Águas 
ramal Ceilândia, sem paradas intempestivas ao longo 
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das vias independentemente da aproximação de outro trem oriundo SAM/CLA, 
plataforma 4 – ramal Samambaia.

• Garantir o tráfego bidirecional em todas as vias sinalizadas 
manter o "headway" quando houver parte do carrossel fazendo uso do sentido 
inverso de tráfego) por condições adversas de circulação na via.

• Garantir a proteção Automática de Trens 
1000 e 2000 subsistemas integrantes do sistema ATC.

• Atualizar o software do ATO Embarcado para implementar
de que a Velocidade Real não possa ultrapassar a Velocidade de Nível de
Desempenho. 

• Garantir a Operação Automática de Trens 
tráfego e com ciclos aut
acessos (entrada e saída) de pátios.

 
• Considerar os Códigos de Velocidade: 

(km/h). 

• Deverão ser atualizados 
E07, E11, E17e E33 em função do PVS recomendado e cond
documento. 

• Deverá atualizar o software 

Velocidade das plataformas da Estação Estrada Parque (EPQ) para 60 km/h.

• Deverá ser considerado o 
de velocidade, mesmo com a presença 
CDV da plataforma da estação
sentido normal ou reverso de tráfego.  Desta forma, deve
eventuais alterações em 
necessárias para esse atendimento

• Deverá ser padronizado o tamanho físico ou lógico 
(CDVs) de Plataformas, com extensão aproximada de 150
estações (atuais e novas
Ocupação Pontual) e/ou readequação física dos
desenvolvido nos estudos e a serem propostos no edital de licitação
padrão destes CDVs é de 60Km

• Deverá ser incluídos controladores
Aparelhos de Mudança de Via (AMVs) 
das máquinas de chaves. 

• Atualizar e garantir que t
comuns aos dois AMVs
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das vias independentemente da aproximação de outro trem oriundo SAM/CLA, 
ramal Samambaia. 

ráfego bidirecional em todas as vias sinalizadas - (não sendo necessário 
manter o "headway" quando houver parte do carrossel fazendo uso do sentido 
inverso de tráfego) por condições adversas de circulação na via.

antir a proteção Automática de Trens – ATP: ATP de Bordo 
2000 subsistemas integrantes do sistema ATC. 

do ATO Embarcado para implementar frenagem com o objetivo 
de que a Velocidade Real não possa ultrapassar a Velocidade de Nível de

Operação Automática de Trens – ATO: Somente no sentido normal de 
tráfego e com ciclos automáticos nas estações terminais, bem como em 
acessos (entrada e saída) de pátios. 

Considerar os Códigos de Velocidade:   0, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 80 

Deverão ser atualizados os softwares das estações mestras 
em função do PVS recomendado e condições descritas neste 

software do CMT do domínio E19 para mudar o Código de 
Velocidade das plataformas da Estação Estrada Parque (EPQ) para 60 km/h.

Deverá ser considerado o alinhamento de trens em qualquer plataforma com códi
de velocidade, mesmo com a presença de outro trem ocupando exclusivamente o 
CDV da plataforma da estação seguinte, seja de um mesmo domínio ou não; no 
sentido normal ou reverso de tráfego.  Desta forma, devem ser consideradas as 
eventuais alterações em todos os domínios do sistema existente que se fizerem 

para esse atendimento. 

Deverá ser padronizado o tamanho físico ou lógico de todos os 
de Plataformas, com extensão aproximada de 150 m

ais e novas) por meio de dispositivos de ocupação (Ex: Detector de 
Ocupação Pontual) e/ou readequação física dos atuais CDVs, conforme PVS básico 
desenvolvido nos estudos e a serem propostos no edital de licitação
padrão destes CDVs é de 60Km/h, nas plataformas. 

Deverá ser incluídos controladores com trava de ponta de agulha em todos os 
Aparelhos de Mudança de Via (AMVs) atuando complementarmente aos controles 
das máquinas de chaves.  

Atualizar e garantir que todos os travessões deverão ter como premissa
AMVs de forma complementar quando em rotas de travessão 
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das vias independentemente da aproximação de outro trem oriundo SAM/CLA, 

(não sendo necessário 
manter o "headway" quando houver parte do carrossel fazendo uso do sentido 
inverso de tráfego) por condições adversas de circulação na via. 

de Bordo dos trens das séries 

frenagem com o objetivo 
de que a Velocidade Real não possa ultrapassar a Velocidade de Nível de 

ATO: Somente no sentido normal de 
omáticos nas estações terminais, bem como em regiões de 

0, 10, 25, 40, 50, 60, 70, 80 

s das estações mestras dos domínios E02, 
ições descritas neste 

do CMT do domínio E19 para mudar o Código de 
Velocidade das plataformas da Estação Estrada Parque (EPQ) para 60 km/h. 

alinhamento de trens em qualquer plataforma com código 
de outro trem ocupando exclusivamente o 

seguinte, seja de um mesmo domínio ou não; no 
ser consideradas as 

todos os domínios do sistema existente que se fizerem 

de todos os Circuitos de Vias 
metros, em todas as 

de dispositivos de ocupação (Ex: Detector de 
CDVs, conforme PVS básico 

desenvolvido nos estudos e a serem propostos no edital de licitação. A velocidade 

com trava de ponta de agulha em todos os 
atuando complementarmente aos controles 

mo premissa controles 
de forma complementar quando em rotas de travessão 
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(Reversa) e controles independentes para cada AMV quando em rotas de via 
corrida (Normal). Esta última premissa visa total independência nas rotas de via 
corrida para cada uma das vias (Sentido de Tráfego Normal, vias 1/2 e vias 3/4).

• Considerar que o Centro de Controle Operacional (CCO) deverá ser atualizado com 
novas tecnologias, visando à otimização de espaços e a atualização tecnológica. 
Deverá contemplar a sub
devem ser baseadas em computadores de última geração de uso corrente no 
mercado nacional e utilizarem monitores acima de 20 polegadas. O 
dessas IHM’s deve atender, no mínimo, as seguintes caract
permitidos outros modelos que atendam aos mesmos desempenhos:

o  Processador:  Intel Xeon E5

o Memória: 8 Gb DDR3

o Vídeo NVIDIA NVS 3210 512MB 2XDP 1;

o Adaptador: Display port to DVI adapter (

o Hard Disk: 300GB SAS 10K SFF 1st HDD 1

o Optical Driver: 16x DVD

o Porta Ethernet adicional: Intel CT x 1 PCle NIC 1

• Considerar que as atuais máquinas de chaves instaladas em via sobre lastro podem 
ser mantidas, exceto as máquinas dos seguintes travessões: X24, X28, X29, 
X40,X621, X622 e X35. As novas máquinas de chave deverão ser de alta 
performance, prevendo controle c
metroviária.  

• Deverão ser instalados
em todas as máquinas de chave atuais adicionalmente ao controle interno das 
máquinas de chave. Todas as novas máqui
controlador de posição (normal/reverso) agregado aos controladores de ponta de 
agulha. 

• Considerar que o novo travessão 
(DE.3/TX.99/00.901)  atende aos requisitos da distância entre estações quando 
superior a 2Km, bem como a flexibilização operacional. Sua loca
valores médios de Pontos Quilométricos
topologia da via, quando da elaboração

• Considerar que a estação mestra 
Samambaia, admitindo-

• Manter a plataforma ATO, sendo admitidas adequações tecnológicas e obrigat
às adequações necessárias em virtude da padronização dos tamanhos dos CDVs 
das plataformas. 
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(Reversa) e controles independentes para cada AMV quando em rotas de via 
corrida (Normal). Esta última premissa visa total independência nas rotas de via 

para cada uma das vias (Sentido de Tráfego Normal, vias 1/2 e vias 3/4).

Considerar que o Centro de Controle Operacional (CCO) deverá ser atualizado com 
novas tecnologias, visando à otimização de espaços e a atualização tecnológica. 
Deverá contemplar a substituição das Interfaces Homem-Máquina (IHMs). Estas 
devem ser baseadas em computadores de última geração de uso corrente no 
mercado nacional e utilizarem monitores acima de 20 polegadas. O 
dessas IHM’s deve atender, no mínimo, as seguintes caract
permitidos outros modelos que atendam aos mesmos desempenhos:

Processador:  Intel Xeon E5-1620 3.6 10M 1600 4C CPU 1;

Memória: 8 Gb DDR3-1600 ECC (4x2 GB) RAM 1; 

Vídeo NVIDIA NVS 3210 512MB 2XDP 1; 

Adaptador: Display port to DVI adapter (2pack); 

Hard Disk: 300GB SAS 10K SFF 1st HDD 1; 

Optical Driver: 16x DVD-ROM SATA 1st ODD 1; 

Porta Ethernet adicional: Intel CT x 1 PCle NIC 1 

Considerar que as atuais máquinas de chaves instaladas em via sobre lastro podem 
ser mantidas, exceto as máquinas dos seguintes travessões: X24, X28, X29, 
X40,X621, X622 e X35. As novas máquinas de chave deverão ser de alta 
performance, prevendo controle conjugado com as pontas de agulhas de aplicação 

 dispositivos controladores com travas de ponta de agulha 
em todas as máquinas de chave atuais adicionalmente ao controle interno das 
máquinas de chave. Todas as novas máquinas de chaves devem possuir o 
controlador de posição (normal/reverso) agregado aos controladores de ponta de 

Considerar que o novo travessão X311 contemplado no PVS
atende aos requisitos da distância entre estações quando 

superior a 2Km, bem como a flexibilização operacional. Sua loca
de Pontos Quilométricos (PKs), admitindo-se variações conforme 

, quando da elaboração do PVS do projeto executivo.

Considerar que a estação mestra E33 deverá cobrir o trecho da extens
-se o uso de tecnologias diferentes da atualmente utilizada.

Manter a plataforma ATO, sendo admitidas adequações tecnológicas e obrigat
às adequações necessárias em virtude da padronização dos tamanhos dos CDVs 
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(Reversa) e controles independentes para cada AMV quando em rotas de via 
corrida (Normal). Esta última premissa visa total independência nas rotas de via 

para cada uma das vias (Sentido de Tráfego Normal, vias 1/2 e vias 3/4). 

Considerar que o Centro de Controle Operacional (CCO) deverá ser atualizado com 
novas tecnologias, visando à otimização de espaços e a atualização tecnológica. 

Máquina (IHMs). Estas 
devem ser baseadas em computadores de última geração de uso corrente no 
mercado nacional e utilizarem monitores acima de 20 polegadas. O hardware 

dessas IHM’s deve atender, no mínimo, as seguintes características, sendo 
permitidos outros modelos que atendam aos mesmos desempenhos: 

1620 3.6 10M 1600 4C CPU 1; 

Considerar que as atuais máquinas de chaves instaladas em via sobre lastro podem 
ser mantidas, exceto as máquinas dos seguintes travessões: X24, X28, X29, 
X40,X621, X622 e X35. As novas máquinas de chave deverão ser de alta 

onjugado com as pontas de agulhas de aplicação 

controladores com travas de ponta de agulha 
em todas as máquinas de chave atuais adicionalmente ao controle interno das 

nas de chaves devem possuir o 
controlador de posição (normal/reverso) agregado aos controladores de ponta de 

contemplado no PVS-Cenário 2 
atende aos requisitos da distância entre estações quando 

superior a 2Km, bem como a flexibilização operacional. Sua localização representa 
se variações conforme 

do PVS do projeto executivo. 

cobrir o trecho da extensão 
se o uso de tecnologias diferentes da atualmente utilizada. 

Manter a plataforma ATO, sendo admitidas adequações tecnológicas e obrigatórias 
às adequações necessárias em virtude da padronização dos tamanhos dos CDVs 
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• Considerar que o ATO poderá também ser adequado de forma a atuar e interagir 
com dados da camada dos 
(CMT), em especial no sentido de:

� Otimizar os códigos de velocidade dos 
CMT para impor velocidades mais restritivas
relacionadas ao cor

� Aumentar a confiabilidade das funç

� Otimizar funções de regulação;

� Otimizar funções de gestão operacional do sistema e de geração de 
relatórios. 

 

• Considerar que a função Regulação de Tráfego do Centro de Controle Operacional 
deverá ser modernizada e otimizada. A C
reuniões prévias visando definir a arquitetura e soluções de 
atendem ao cenário desejado.

• O mapeamento dos Níveis de Desempenho (ND) deverá ser reavaliado visando 
melhor atender a distribuição das esta
de ND’s por plataforma, bem como o passo entre Níveis adjacentes serão alterados. 
Essa alteração exigirá uma modernização nos 
Via. 

• O Sistema de Administração de Eventos (SAE) dev
modernizado, contemplando

• Considerar todas as 
descritas nos documentos de referência.

• Considerar que os Postos de Controle Local (PCL) devem ser subs
os domínios em nível de 

• Considerar que os atuais 
Unidades Remotas Local devem ser substituídos por equipamentos novos
domínios E02, E07, E11, E17 e E33
Trens devem possuir tecnologia que permita concentrar a chegada de cabo de 
todos os Circuitos de Via na sala técnica das Estações Mestras, assim
respectivos ajustes e manutenções.

•  Considerar que os atuais
e Unidades Remotas devem ser preferencialmente mantidos
E19, E23 e E27. Caso haja limitações de capacidade técnica ou estratégia de 
fornecimento, tais sistemas poderão ser substituí
METRÔ-DF. 
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ATO poderá também ser adequado de forma a atuar e interagir 
com dados da camada dos softwares do Controlador de Movimentação de Trens 

em especial no sentido de: 

Otimizar os códigos de velocidade dos CDVs das plataformas atuando no 
para impor velocidades mais restritivas, a fim de auxiliar as funções 

relacionadas ao correto ponto de parada dos trens; 

Aumentar a confiabilidade das funções dos ciclos automáticos;

Otimizar funções de regulação; 

Otimizar funções de gestão operacional do sistema e de geração de 

Considerar que a função Regulação de Tráfego do Centro de Controle Operacional 
deverá ser modernizada e otimizada. A CONTRATADA e o METRÔ
reuniões prévias visando definir a arquitetura e soluções de softwares

atendem ao cenário desejado. 

O mapeamento dos Níveis de Desempenho (ND) deverá ser reavaliado visando 
melhor atender a distribuição das estações ao longo da via. Para isso a quantidade 
de ND’s por plataforma, bem como o passo entre Níveis adjacentes serão alterados. 
Essa alteração exigirá uma modernização nos softwares dos ATO’s de Estação e 

O Sistema de Administração de Eventos (SAE) deverá ser reestruturado e 
mplando mudanças de hardware e software.

Considerar todas as adequações previamente aprovadas pelo METRÔ
descritas nos documentos de referência. 

Considerar que os Postos de Controle Local (PCL) devem ser subs
os domínios em nível de hardware e software. 

Considerar que os atuais sistemas existentes de intertravamento Microprocessado e
Local devem ser substituídos por equipamentos novos

domínios E02, E07, E11, E17 e E33. Os novos Controladores de Movimentação de 
Trens devem possuir tecnologia que permita concentrar a chegada de cabo de 
todos os Circuitos de Via na sala técnica das Estações Mestras, assim
respectivos ajustes e manutenções. 

Considerar que os atuais sistemas existentes de intertravamento Microprocessado 
devem ser preferencialmente mantidos nos domínios  E13, 

Caso haja limitações de capacidade técnica ou estratégia de 
fornecimento, tais sistemas poderão ser substituídos, com aprovação prévia do 
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ATO poderá também ser adequado de forma a atuar e interagir 
Controlador de Movimentação de Trens 

das plataformas atuando no 
de auxiliar as funções 

ões dos ciclos automáticos; 

Otimizar funções de gestão operacional do sistema e de geração de 

Considerar que a função Regulação de Tráfego do Centro de Controle Operacional 
ONTRATADA e o METRÔ-DF realizarão 

softwares que melhor 

O mapeamento dos Níveis de Desempenho (ND) deverá ser reavaliado visando 
ções ao longo da via. Para isso a quantidade 

de ND’s por plataforma, bem como o passo entre Níveis adjacentes serão alterados. 
dos ATO’s de Estação e 

erá ser reestruturado e 
software.  

mente aprovadas pelo METRÔ-DF e 

Considerar que os Postos de Controle Local (PCL) devem ser substituídos em todos 

sistemas existentes de intertravamento Microprocessado e 
Local devem ser substituídos por equipamentos novos nos 

Os novos Controladores de Movimentação de 
Trens devem possuir tecnologia que permita concentrar a chegada de cabo de 
todos os Circuitos de Via na sala técnica das Estações Mestras, assim como os 

de intertravamento Microprocessado 
nos domínios  E13, 

Caso haja limitações de capacidade técnica ou estratégia de 
dos, com aprovação prévia do 
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4.3. Características de Material Rodante

O Material Rodante (Trens Unidade Elétrica

será o mesmo após conclusão da expansão e modernização. Assim todos os sistemas 

deverão considerar como premissa básica as características atuais do Material 

Rodante. São duas frotas existentes, designadas por: trens série 1000

trens série 2000 (12 unidades). Cada TUE é constituído por 4 (quatro) carros, sendo 4 

(quatro) carros-motores e uma cabine de condução em cada extremidade. 

Está prevista Modernização do software do ATO Embarcado.

As características técnic

4.4. Interface com a extensão Samambaia

Para o prolongamento do trecho Samambaia deverá ser considerado, no 

mínimo, os seguintes aspectos:

• O domínio da estação E33 será ampliado, com a inclusão das novas estações E
(que não entrará em operação na expansão), E35 e E36.

• A estação E33 (Samambaia 
manobras de trens deverão ser realizadas na nova estação E36 (Terminal), com 
manobras somente MAE, com acesso a ZM
CCO, como ilustrado na 

• O atual pátio de estacionamento e
reconfigurados e as vias 5 e 6 serão estacionamentos com capacidade para 2 
cada, conforme figura 1.

• O intertravamento existente na estação 
atualmente a movimentação de trens 
deverá ser ampliado para atender também o trecho da extensão. O trecho que vai 
de FUR até a plataforma de
durante toda a implantação
passageiros. O intertravamento
controlar a movimentação dos trens tanto na exte
e E36, sendo que a 
continuar englobando a área do domínio atual (Samambaia), e fazer interface com o 
sistema de sinalização existente no domínio subsequente. 
continuará sendo Mestra.

Parâmetros Específicos para Elaboração do 
Projeto Executivo da Contratação de Empresa 
para Modernização do Sistema de Sinalização 

e Controle de Tráfego 

 
 

PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Características de Material Rodante 

O Material Rodante (Trens Unidade Elétrica-TUE) atualmente disponibilizado 

será o mesmo após conclusão da expansão e modernização. Assim todos os sistemas 

deverão considerar como premissa básica as características atuais do Material 

Rodante. São duas frotas existentes, designadas por: trens série 1000

trens série 2000 (12 unidades). Cada TUE é constituído por 4 (quatro) carros, sendo 4 

motores e uma cabine de condução em cada extremidade. 

Está prevista Modernização do software do ATO Embarcado.

As características técnicas da atual frota estão descritas no item 5.1.

Interface com a extensão Samambaia 

Para o prolongamento do trecho Samambaia deverá ser considerado, no 

mínimo, os seguintes aspectos: 

O domínio da estação E33 será ampliado, com a inclusão das novas estações E
(que não entrará em operação na expansão), E35 e E36. 

A estação E33 (Samambaia – SAM) passará a ser uma estação intermediária e as 
manobras de trens deverão ser realizadas na nova estação E36 (Terminal), com 

s somente MAE, com acesso a ZM-3 ou ZM-4 através da imposição do 
CCO, como ilustrado na figura 2. 

O atual pátio de estacionamento e a atual zona de manobra “MPE” 
s vias 5 e 6 serão estacionamentos com capacidade para 2 

. 

O intertravamento existente na estação Mestra E33 do domínio
atualmente a movimentação de trens da estação SAM até a estação Furnas (FUR) 
deverá ser ampliado para atender também o trecho da extensão. O trecho que vai 

até a plataforma de SAM deverá ser mantido em operação comercial 
durante toda a implantação da extensão, sem degradação que afete o transporte de 

intertravamento deste domínio deverá ser substituído e deverá 
controlar a movimentação dos trens tanto na extensão (Estações E34 (futura), E35 
e E36, sendo que a E34 não entrará em operação nesta expansão) quanto 
continuar englobando a área do domínio atual (Samambaia), e fazer interface com o 
sistema de sinalização existente no domínio subsequente. 

sendo Mestra. 
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) atualmente disponibilizado 

será o mesmo após conclusão da expansão e modernização. Assim todos os sistemas 

deverão considerar como premissa básica as características atuais do Material 

Rodante. São duas frotas existentes, designadas por: trens série 1000 (20 unidades) e 

trens série 2000 (12 unidades). Cada TUE é constituído por 4 (quatro) carros, sendo 4 

motores e uma cabine de condução em cada extremidade.  

Está prevista Modernização do software do ATO Embarcado. 

as da atual frota estão descritas no item 5.1. 

Para o prolongamento do trecho Samambaia deverá ser considerado, no 

O domínio da estação E33 será ampliado, com a inclusão das novas estações E34 

SAM) passará a ser uma estação intermediária e as 
manobras de trens deverão ser realizadas na nova estação E36 (Terminal), com 

através da imposição do 

“MPE” serão totalmente 
s vias 5 e 6 serão estacionamentos com capacidade para 2 trens, 

do domínio que controla 
da estação SAM até a estação Furnas (FUR) 

deverá ser ampliado para atender também o trecho da extensão. O trecho que vai 
SAM deverá ser mantido em operação comercial 

sem degradação que afete o transporte de 
substituído e deverá 

(Estações E34 (futura), E35 
nesta expansão) quanto 

continuar englobando a área do domínio atual (Samambaia), e fazer interface com o 
sistema de sinalização existente no domínio subsequente. A estação E33 
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• O Posto de Controle Local (PCL) ou Posto de Controle de Tráfego (PCT) do 
domínio E33 existente deverá ser re
refletindo as alterações conforme novo esquemático das vias, 
e completo no documento PVS
atualização tecnológica do 
geração e de fácil aquisição no mercado nacional. O 
ser desenvolvido sobre si

• As Máquinas de Chave a serem fornecidas para a extensão Samambaia, serão 
instaladas sobre padrão de AMV’s AREMA. 

 

Configuração: Domínio E33 (Extensão SAM)

Figura 1 

4.5. Controladores de Movimentação de Trens

Os Controladores de Movimentação de Trens (CMT) dos domínios E02, E11, 

E07, E17 e E33 deverão ser substituídos por equipamentos novos, tendo em vista as 

mudanças que acontecerão na configuração de via desses domínios

destacam-se: 

• Os novos controladores a serem instalados nas Estações E02, E07 devem ser 
adequados a uma topologia de via que viabilize a inserção de doi
headway de 180 seg; 

• O novo CMT do domínio E17 deverá contemplar:

• Implantação do intertravamento X311 
• Deslocamento da ZM4 para a plataforma 4 de CLA;
• Implantar a ZM5 na plataforma 3 de CLA;
• O intertravamento X62 deverá ser reconfigurado para X621 e X622 em 

decorrência do tratamento das máquinas de cha
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O Posto de Controle Local (PCL) ou Posto de Controle de Tráfego (PCT) do 
nio E33 existente deverá ser reconfigurado em função do novo trecho

refletindo as alterações conforme novo esquemático das vias, ilustrado na 
pleto no documento PVS-Cenário 2 (DE.3/TX.99/00.901)

atualização tecnológica do hardware que deverá utilizar computadores de última 
de fácil aquisição no mercado nacional. O software 

ser desenvolvido sobre sistemas operacionais open-source. 
As Máquinas de Chave a serem fornecidas para a extensão Samambaia, serão 
instaladas sobre padrão de AMV’s AREMA.   

Configuração: Domínio E33 (Extensão SAM) 

Figura 1 – Plano de Vias da extensão Samambaia 

Movimentação de Trens (intertravamento)

Os Controladores de Movimentação de Trens (CMT) dos domínios E02, E11, 

E07, E17 e E33 deverão ser substituídos por equipamentos novos, tendo em vista as 

mudanças que acontecerão na configuração de via desses domínios

Os novos controladores a serem instalados nas Estações E02, E07 devem ser 
adequados a uma topologia de via que viabilize a inserção de doi

O novo CMT do domínio E17 deverá contemplar: 

ntertravamento X311 entre as estações GUA e ARN;
Deslocamento da ZM4 para a plataforma 4 de CLA; 
Implantar a ZM5 na plataforma 3 de CLA; 
O intertravamento X62 deverá ser reconfigurado para X621 e X622 em 
decorrência do tratamento das máquinas de chaves deste travessão.
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O Posto de Controle Local (PCL) ou Posto de Controle de Tráfego (PCT) do 
configurado em função do novo trecho, 

ilustrado na figura 1, 
(DE.3/TX.99/00.901). Deverá haver 

que deverá utilizar computadores de última 
 a ser utilizado deve 

As Máquinas de Chave a serem fornecidas para a extensão Samambaia, serão 

 

(intertravamento) 

Os Controladores de Movimentação de Trens (CMT) dos domínios E02, E11, 

E07, E17 e E33 deverão ser substituídos por equipamentos novos, tendo em vista as 

mudanças que acontecerão na configuração de via desses domínios, dentre as quais 

Os novos controladores a serem instalados nas Estações E02, E07 devem ser 
adequados a uma topologia de via que viabilize a inserção de dois ciclos com 

entre as estações GUA e ARN; 

O intertravamento X62 deverá ser reconfigurado para X621 e X622 em 
ves deste travessão. 
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• O novo CMT do domínio E33 deverá contemplar:

• Readequação do X60;
• Implantação dos intertravamentos X58 e X59;
• Implantação todo o trecho  entre as Estações E33 e E36.

Os domínios  E13, E19, E23 e E27 não passarão por nenhuma mudança no 

ATP de Vias e Estação. Por esse motivo não será necessária a substituição nem a 

modernização dos respectivos CMTs.

Os CMTs modernos de diversas soluções também desempenham as 

funcionalidades executadas pelas atuais Unidades Remotas do Sistema de Tráfego 

(UTR-T) do METRÔ-DF. Nesse caso, o CMT a ser fornecido pela CONTRATADA 

também deverá atender aos requisitos elencados no item 4.11.

Os novos Controladores de Movimentação de Trens devem possuir 

tecnologia que permita concentrar a chegada de cabo de todos os Circuitos de Via na 

sala técnica das Estações Mestras, assim os respectivos ajustes e manutenções. As 

atuais Caixas a Margem de Vi

deverão ser desinstaladas e recolhidas ao almoxarifado do METRÔ

Os equipamentos responsáveis pelo intertravamento deverão ser do tipo 

micro processado, utilizando de arquitetura de votação (no mínim

para segurança de hardware. Desta forma, deverão ser atendidas todas as 

características funcionais descritas neste documento, assegurando, no mínimo, o 

mesmo nível de segurança oferecido pelos equipamentos em operação na Linha atual 

do METRÔ-DF. 

Os circuitos de intertravamento responsáveis pela segurança do tráfego 

deverão operar segundo os princípios de falha segura, baseados em tecnologia de 

estado sólido, e deverão ser implementados com circuitos eletrônicos digitais, 

utilizando elementos discretos ou tecnologia FPGA/CPLD ou microprocessador de no 

mínimo 16 bits ou mistos, tendo suas funções implementadas por software específico 

escrito em linguagem de alto nível. O monitoramento e atualização das versões de 

software deverão ser realiz

slots para as novas arquiteturas.
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O novo CMT do domínio E33 deverá contemplar: 

Readequação do X60; 
Implantação dos intertravamentos X58 e X59; 
Implantação todo o trecho  entre as Estações E33 e E36. 

Os domínios  E13, E19, E23 e E27 não passarão por nenhuma mudança no 

TP de Vias e Estação. Por esse motivo não será necessária a substituição nem a 

modernização dos respectivos CMTs. 

Os CMTs modernos de diversas soluções também desempenham as 

funcionalidades executadas pelas atuais Unidades Remotas do Sistema de Tráfego 

DF. Nesse caso, o CMT a ser fornecido pela CONTRATADA 

também deverá atender aos requisitos elencados no item 4.11. 

Os novos Controladores de Movimentação de Trens devem possuir 

tecnologia que permita concentrar a chegada de cabo de todos os Circuitos de Via na 

sala técnica das Estações Mestras, assim os respectivos ajustes e manutenções. As 

atuais Caixas a Margem de Via (CMV) dos domínios que terão seus CMTs substituídos 

deverão ser desinstaladas e recolhidas ao almoxarifado do METRÔ

Os equipamentos responsáveis pelo intertravamento deverão ser do tipo 

micro processado, utilizando de arquitetura de votação (no mínimo 3x2) implementada 

para segurança de hardware. Desta forma, deverão ser atendidas todas as 

características funcionais descritas neste documento, assegurando, no mínimo, o 

mesmo nível de segurança oferecido pelos equipamentos em operação na Linha atual 

Os circuitos de intertravamento responsáveis pela segurança do tráfego 

deverão operar segundo os princípios de falha segura, baseados em tecnologia de 

estado sólido, e deverão ser implementados com circuitos eletrônicos digitais, 

ntos discretos ou tecnologia FPGA/CPLD ou microprocessador de no 

mínimo 16 bits ou mistos, tendo suas funções implementadas por software específico 

escrito em linguagem de alto nível. O monitoramento e atualização das versões de 

software deverão ser realizados sem a necessidade de retirada dos cartões de seus 

slots para as novas arquiteturas. 
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Os domínios  E13, E19, E23 e E27 não passarão por nenhuma mudança no 

TP de Vias e Estação. Por esse motivo não será necessária a substituição nem a 

Os CMTs modernos de diversas soluções também desempenham as 

funcionalidades executadas pelas atuais Unidades Remotas do Sistema de Tráfego 

DF. Nesse caso, o CMT a ser fornecido pela CONTRATADA 

Os novos Controladores de Movimentação de Trens devem possuir 

tecnologia que permita concentrar a chegada de cabo de todos os Circuitos de Via na 

sala técnica das Estações Mestras, assim os respectivos ajustes e manutenções. As 

a (CMV) dos domínios que terão seus CMTs substituídos 

deverão ser desinstaladas e recolhidas ao almoxarifado do METRÔ-DF. 

Os equipamentos responsáveis pelo intertravamento deverão ser do tipo 

o 3x2) implementada 

para segurança de hardware. Desta forma, deverão ser atendidas todas as 

características funcionais descritas neste documento, assegurando, no mínimo, o 

mesmo nível de segurança oferecido pelos equipamentos em operação na Linha atual 

Os circuitos de intertravamento responsáveis pela segurança do tráfego 

deverão operar segundo os princípios de falha segura, baseados em tecnologia de 

estado sólido, e deverão ser implementados com circuitos eletrônicos digitais, 

ntos discretos ou tecnologia FPGA/CPLD ou microprocessador de no 

mínimo 16 bits ou mistos, tendo suas funções implementadas por software específico 

escrito em linguagem de alto nível. O monitoramento e atualização das versões de 

ados sem a necessidade de retirada dos cartões de seus 
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A arquitetura empregada não deverá permitir a infração de qualquer 

“condição de segurança” em consequência de cortes de energia, defeitos em placas de 

circuito impresso ou ainda falha em seus conectores.

O equipamento a ser instalado deverá apresentar processamento triplo e 

independente com prevalência de 2, na filosofia 2 entre 3 processadores, utilizando 

tecnologia de última geração e princípio de falha segura;

Defeitos em componentes de circuitos de intertravamento, ou em 

equipamentos operados por esses circuitos, deverão impedir a autorização de rotas e a 

seleção de códigos de velocidade para qualquer rota onde possa ocorrer a infração de 

uma "condição de segurança",

componentes. 

O projeto do intertravamento deverá garantir sua imunidade contra falhas 

resultantes de interferências elétricas, de qualquer natureza inesperada, provenientes 

dos sistemas de energia utilizad

provenientes do próprio Sistema de Sinalização em operação.

Qualquer aterramento de componente dos circuitos de intertravamento ou de 

equipamentos operados por esses circuitos não poderá provocar infração de uma 

"condição de segurança". 

Os equipamentos de comunicação de dados devem prover interfaces, meios 

de transmissão e taxas de bits de alto desempenho compatíveis com as tecnologias de 

última geração existentes no mercado nacional.

Não é necessário que o sistema

desenvolvido na filosofia de falha segura, cabendo tal atribuição exclusivamente aos 

hardwares e softwares implementados para cada domínio, incluindo toda a sua zona de 

abrangência. 

A segurança da movimentação dos trens é comp

bordo. 

Deverá ser eliminada, se possível, a utilização de relés em funções vitais 

dos sistemas, executando-se tais funções por meio de circuitos específicos elaborados 

no conceito de falha segura e desenvolvidos em estado sólido.
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A arquitetura empregada não deverá permitir a infração de qualquer 

“condição de segurança” em consequência de cortes de energia, defeitos em placas de 

o ou ainda falha em seus conectores. 

O equipamento a ser instalado deverá apresentar processamento triplo e 

independente com prevalência de 2, na filosofia 2 entre 3 processadores, utilizando 

tecnologia de última geração e princípio de falha segura; 

os em componentes de circuitos de intertravamento, ou em 

equipamentos operados por esses circuitos, deverão impedir a autorização de rotas e a 

seleção de códigos de velocidade para qualquer rota onde possa ocorrer a infração de 

uma "condição de segurança", em consequência de defeito isolado ou múltiplo de 

O projeto do intertravamento deverá garantir sua imunidade contra falhas 

resultantes de interferências elétricas, de qualquer natureza inesperada, provenientes 

dos sistemas de energia utilizados, assim como deverá ser imune aos sinais 

provenientes do próprio Sistema de Sinalização em operação. 

Qualquer aterramento de componente dos circuitos de intertravamento ou de 

equipamentos operados por esses circuitos não poderá provocar infração de uma 

Os equipamentos de comunicação de dados devem prover interfaces, meios 

de transmissão e taxas de bits de alto desempenho compatíveis com as tecnologias de 

última geração existentes no mercado nacional. 

Não é necessário que o sistema de comunicação de dados seja 

desenvolvido na filosofia de falha segura, cabendo tal atribuição exclusivamente aos 

hardwares e softwares implementados para cada domínio, incluindo toda a sua zona de 

A segurança da movimentação dos trens é complementada pelo ATC de 

Deverá ser eliminada, se possível, a utilização de relés em funções vitais 

se tais funções por meio de circuitos específicos elaborados 

no conceito de falha segura e desenvolvidos em estado sólido. 
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A arquitetura empregada não deverá permitir a infração de qualquer 

“condição de segurança” em consequência de cortes de energia, defeitos em placas de 

O equipamento a ser instalado deverá apresentar processamento triplo e 

independente com prevalência de 2, na filosofia 2 entre 3 processadores, utilizando 

os em componentes de circuitos de intertravamento, ou em 

equipamentos operados por esses circuitos, deverão impedir a autorização de rotas e a 

seleção de códigos de velocidade para qualquer rota onde possa ocorrer a infração de 

em consequência de defeito isolado ou múltiplo de 

O projeto do intertravamento deverá garantir sua imunidade contra falhas 

resultantes de interferências elétricas, de qualquer natureza inesperada, provenientes 

os, assim como deverá ser imune aos sinais 

Qualquer aterramento de componente dos circuitos de intertravamento ou de 

equipamentos operados por esses circuitos não poderá provocar infração de uma 

Os equipamentos de comunicação de dados devem prover interfaces, meios 

de transmissão e taxas de bits de alto desempenho compatíveis com as tecnologias de 

de comunicação de dados seja 

desenvolvido na filosofia de falha segura, cabendo tal atribuição exclusivamente aos 

hardwares e softwares implementados para cada domínio, incluindo toda a sua zona de 

lementada pelo ATC de 

Deverá ser eliminada, se possível, a utilização de relés em funções vitais 

se tais funções por meio de circuitos específicos elaborados 
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É considerada responsável pela segurança, no mínimo, os circuitos 

encarregados da detecção de ocupação de via, comunicação entre intertravamentos 

(exceto o meio, transdutores, modems e adaptadores de protocolo), movimentação, 

verificação e travamento de posiçã

travamento de rota, proibição de rotas conflitantes, bloqueio entre intertravamentos, 

travamento por aproximação, por tempo e informações ao ATC e ATO de bordo.

Não é permitida a utilização de relés não vitais para 

equipamentos de via tais como circuitos de via, máquinas de chave e sinais, sendo que 

se deseja o uso preferencial de equipamentos de estado sólido.

O software do equipamento deverá possuir no mínimo duas partes distintas:

• Software de diagnóstico e segurança, que deverá efetuar o diagnóstico contínuo do 
equipamento e programar as funções básicas de intertravamento sem a
necessidade de retirada dos cartões dos 
por órgão reconhecidamente capaz;

• Software aplicativo, que será desenvolvido em função da configuração das vias.

Os equipamentos deverão dispor de autodiagnóstico que fornecerá 

indicações que facilitem sua manutenção.

Na ocorrência de cortes e transientes de energia, bem como avarias em 

placas de circuito impresso, falhas em cabos e conectores, não deve haver 

comprometimento da filosofia de falha segura, de forma que a arquitetura empregada 

não deverá permitir a infração de qualquer “condição de segurança”.

Defeitos em componentes dos circu

equipamentos operados por esses circuitos, ou rotinas em loop, ou interrupções, 

deverão sempre impedir a autorização de rotas e a seleção de códigos de velocidade 

para qualquer rota onde possa ocorrer a infração de uma "

consequência de defeito isolado ou múltiplo de componentes ou softwares envolvidos.

Qualquer rompimento, aterramento ou curto

circuitos de intertravamento ou de equipamentos operados por estes não pode

provocar infração de uma "condição de segurança".

Não será permitida a utilização de tecnologia de relés em dispositivos que 

executem funções vitais, conforme já mencionado.
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nsiderada responsável pela segurança, no mínimo, os circuitos 

encarregados da detecção de ocupação de via, comunicação entre intertravamentos 

(exceto o meio, transdutores, modems e adaptadores de protocolo), movimentação, 

verificação e travamento de posição de máquina de chave e ponta de agulha, 

travamento de rota, proibição de rotas conflitantes, bloqueio entre intertravamentos, 

travamento por aproximação, por tempo e informações ao ATC e ATO de bordo.

Não é permitida a utilização de relés não vitais para 

equipamentos de via tais como circuitos de via, máquinas de chave e sinais, sendo que 

se deseja o uso preferencial de equipamentos de estado sólido. 

O software do equipamento deverá possuir no mínimo duas partes distintas:

nóstico e segurança, que deverá efetuar o diagnóstico contínuo do 
equipamento e programar as funções básicas de intertravamento sem a
necessidade de retirada dos cartões dos slots, devendo o mesmo ter sido validado 
por órgão reconhecidamente capaz; 
Software aplicativo, que será desenvolvido em função da configuração das vias.

Os equipamentos deverão dispor de autodiagnóstico que fornecerá 

indicações que facilitem sua manutenção. 

Na ocorrência de cortes e transientes de energia, bem como avarias em 

acas de circuito impresso, falhas em cabos e conectores, não deve haver 

comprometimento da filosofia de falha segura, de forma que a arquitetura empregada 

não deverá permitir a infração de qualquer “condição de segurança”.

Defeitos em componentes dos circuitos lógicos de intertravamento, em 

equipamentos operados por esses circuitos, ou rotinas em loop, ou interrupções, 

deverão sempre impedir a autorização de rotas e a seleção de códigos de velocidade 

para qualquer rota onde possa ocorrer a infração de uma "condição de segurança", em 

consequência de defeito isolado ou múltiplo de componentes ou softwares envolvidos.

Qualquer rompimento, aterramento ou curto-circuito de componentes dos 

circuitos de intertravamento ou de equipamentos operados por estes não pode

provocar infração de uma "condição de segurança". 

Não será permitida a utilização de tecnologia de relés em dispositivos que 

executem funções vitais, conforme já mencionado. 
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nsiderada responsável pela segurança, no mínimo, os circuitos 

encarregados da detecção de ocupação de via, comunicação entre intertravamentos 

(exceto o meio, transdutores, modems e adaptadores de protocolo), movimentação, 

o de máquina de chave e ponta de agulha, 

travamento de rota, proibição de rotas conflitantes, bloqueio entre intertravamentos, 

travamento por aproximação, por tempo e informações ao ATC e ATO de bordo. 

Não é permitida a utilização de relés não vitais para interface com os 

equipamentos de via tais como circuitos de via, máquinas de chave e sinais, sendo que 

O software do equipamento deverá possuir no mínimo duas partes distintas: 

nóstico e segurança, que deverá efetuar o diagnóstico contínuo do 
equipamento e programar as funções básicas de intertravamento sem a 

, devendo o mesmo ter sido validado 

Software aplicativo, que será desenvolvido em função da configuração das vias. 

Os equipamentos deverão dispor de autodiagnóstico que fornecerá 

Na ocorrência de cortes e transientes de energia, bem como avarias em 

acas de circuito impresso, falhas em cabos e conectores, não deve haver 

comprometimento da filosofia de falha segura, de forma que a arquitetura empregada 

não deverá permitir a infração de qualquer “condição de segurança”. 

itos lógicos de intertravamento, em 

equipamentos operados por esses circuitos, ou rotinas em loop, ou interrupções, 

deverão sempre impedir a autorização de rotas e a seleção de códigos de velocidade 

condição de segurança", em 

consequência de defeito isolado ou múltiplo de componentes ou softwares envolvidos. 

circuito de componentes dos 

circuitos de intertravamento ou de equipamentos operados por estes não poderá 

Não será permitida a utilização de tecnologia de relés em dispositivos que 
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São considerados responsáveis pela segurança, no mínimo:

• Os circuitos de via; 
• Comunicação entre intertravamentos (exceto meio de transmissão, mode

interfaces e adaptadores de protocolos);
• Verificação e travamento de posição do AMV (máquina de chave e travas de

agulhas); 
• Travamento de rota; 
• Proibição de rotas conflitantes;
• Bloqueio entre intertravamentos;
• Travamento por aproximação;
• Travamento por tempo;
• Informações ao ATC e ATO

 

4.6. Circuitos de via 

Os circuitos de via a serem fornecidos nas extensões e readequados no 

trecho existente devem: 

• Assegurar a detecção de modo inin
• Ser do tipo sem utilização de juntas isolantes nem bond

retorno de tração. Somente nas regiões de desvios 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 0,6 
• Ser imunes a interferências elétricas provenientes do

correntes industriais em 60 Hz e imunes a interferências provenientes de 
utilizem chopper control

• Ser projetados para detectarem a presença de um trem, de forma vi
máximo de 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 projetado e implementado para assegurar a indicação de falsa ocupação no 
caso de trilho partido; 

• Utilizar sinais que assegurem imunidade a interferências advindas de circuitos de 
via adjacentes; 

• Considerar que em toda a via existente e nas extensões deverão ser p
os circuitos de plataforma no sentido normal de trafego
levando em consideração o perfil geométrico da via;

• Possuir propriedades de compatibilidade eletromagnética de forma a não gerar e 
nem sofrer interferências de 

• Distribuição de novos Circuitos de Via por domínio:
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São considerados responsáveis pela segurança, no mínimo:

Comunicação entre intertravamentos (exceto meio de transmissão, mode
interfaces e adaptadores de protocolos); 
Verificação e travamento de posição do AMV (máquina de chave e travas de

Proibição de rotas conflitantes; 
o entre intertravamentos; 

Travamento por aproximação; 
Travamento por tempo; 

ATC e ATO de bordo; 

Os circuitos de via a serem fornecidos nas extensões e readequados no 

Assegurar a detecção de modo ininterrupto e vital dos trens; 
Ser do tipo sem utilização de juntas isolantes nem bond’s de impedância para 
retorno de tração. Somente nas regiões de desvios poderão ser utilizadas juntas 

se o retorno da corrente de tração através dos trilhos;
Ser capazes de detectar um "shunt" menor ou igual a 0,6 Ω de resistência elétric
Ser imunes a interferências elétricas provenientes dos sistemas de 
correntes industriais em 60 Hz e imunes a interferências provenientes de 

chopper control; 
Ser projetados para detectarem a presença de um trem, de forma vi
máximo de 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;

do e implementado para assegurar a indicação de falsa ocupação no 

Utilizar sinais que assegurem imunidade a interferências advindas de circuitos de 

Considerar que em toda a via existente e nas extensões deverão ser p
os circuitos de plataforma no sentido normal de trafego (previsto no PVS)
levando em consideração o perfil geométrico da via; 
Possuir propriedades de compatibilidade eletromagnética de forma a não gerar e 
nem sofrer interferências de sistemas adjacentes. 
Distribuição de novos Circuitos de Via por domínio: 
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São considerados responsáveis pela segurança, no mínimo: 

Comunicação entre intertravamentos (exceto meio de transmissão, modems, 

Verificação e travamento de posição do AMV (máquina de chave e travas de 

Os circuitos de via a serem fornecidos nas extensões e readequados no 

de impedância para 
retorno de tração. Somente nas regiões de desvios poderão ser utilizadas juntas 

se o retorno da corrente de tração através dos trilhos; 
de resistência elétrica; 

istemas de energia e a 
correntes industriais em 60 Hz e imunes a interferências provenientes de trens que 

Ser projetados para detectarem a presença de um trem, de forma vital, com retardo 
máximo de 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; 

do e implementado para assegurar a indicação de falsa ocupação no 

Utilizar sinais que assegurem imunidade a interferências advindas de circuitos de 

Considerar que em toda a via existente e nas extensões deverão ser padronizados 
revisto no PVS), sempre 

Possuir propriedades de compatibilidade eletromagnética de forma a não gerar e 
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o E02: 26 
o E07: 17 
o E11: 11 
o E13: 02 
o E17:16 
o E33: 35 

Apenas de haver dois novos Circuitos de Via no Domínio E13, não serão 

necessárias alterações no CMT deste domínio, pois os dois novos Z

nos Pontos Kilométricos 17367,9 (via 1) e 17338,1 (via 2)  possuem a mesma 

localização de CDVs atualmente existentes. A previsão desses novos CDVs é 

decorrente da necessidade de juntas isolantes oriundas da implantação do X311.

4.7. Máquinas de Chave e Controle de Agulhas

Máquinas a serem fornecidas nas extensões e readequadas no trecho 

existente: 

• As máquinas de chave e respectivas ferragens têm como função estabelecer o 
sentido de movimentação dos 
permitir a movimentação e o travamento das pontas de agulha dos AMV
controle de abertura máxima de 0,6 mm entre a agulha e seu encosto
simultâneo da agulha acoplada, garantindo, também, ser movimentado c
à agulha de fechamento

• Todo travessão deve possuir, além dos controles de posicionamento interno às 
máquinas de chaves, controles de cada uma das agulhas que complementam os 
controles das máquinas de chave, garantindo o controle da completa 
movimentação dos dois conjuntos de AMV
ao longo da via sobre
controlador de posição que garanta controle de fechamento e travamento da 
agulha responsável pela direção de trajeto, bem como o controle, também 
complementar da abertura da outra agulha acoplada. A agulha de fechamento deve 
ter seu controle de fechamento somente após uma abertura maior ou igual a 6 mm 
em relação ao encosto. A agulha acoplada deve garantir seu translado superior a 
90% do movimento total de abertura. Não se prevê alterações aos 
(instalados em túnel). Desta forma, os 
manter a atual filosofia de funcionamento, e se necessário fazer alterações, estas 
devem ser submetidas previamente ao 
serem instalados na expansão e na modernização em área sobre túnel (lastro 
rígido) devem preferencialmente manter a filosofia atual de montagem e 
funcionamento; 
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Apenas de haver dois novos Circuitos de Via no Domínio E13, não serão 

necessárias alterações no CMT deste domínio, pois os dois novos Z

nos Pontos Kilométricos 17367,9 (via 1) e 17338,1 (via 2)  possuem a mesma 

localização de CDVs atualmente existentes. A previsão desses novos CDVs é 

decorrente da necessidade de juntas isolantes oriundas da implantação do X311.

de Chave e Controle de Agulhas 

Máquinas a serem fornecidas nas extensões e readequadas no trecho 

As máquinas de chave e respectivas ferragens têm como função estabelecer o 
sentido de movimentação dos trens (normal ou em desvio). As máquinas deve
permitir a movimentação e o travamento das pontas de agulha dos AMV
controle de abertura máxima de 0,6 mm entre a agulha e seu encosto
simultâneo da agulha acoplada, garantindo, também, ser movimentado c
à agulha de fechamento; 

odo travessão deve possuir, além dos controles de posicionamento interno às 
máquinas de chaves, controles de cada uma das agulhas que complementam os 
controles das máquinas de chave, garantindo o controle da completa 
movimentação dos dois conjuntos de AMVs. Em cada AMV - 
ao longo da via sobre lastro), cada uma das agulhas das pontas deve ter um 
controlador de posição que garanta controle de fechamento e travamento da 
agulha responsável pela direção de trajeto, bem como o controle, também 
omplementar da abertura da outra agulha acoplada. A agulha de fechamento deve 

ter seu controle de fechamento somente após uma abertura maior ou igual a 6 mm 
em relação ao encosto. A agulha acoplada deve garantir seu translado superior a 

tal de abertura. Não se prevê alterações aos 
(instalados em túnel). Desta forma, os AMVs da extensão em área de túnel devem 
manter a atual filosofia de funcionamento, e se necessário fazer alterações, estas 
devem ser submetidas previamente ao METRÔ-DF para aprovação. 
serem instalados na expansão e na modernização em área sobre túnel (lastro 
rígido) devem preferencialmente manter a filosofia atual de montagem e 
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Apenas de haver dois novos Circuitos de Via no Domínio E13, não serão 

necessárias alterações no CMT deste domínio, pois os dois novos Z-Bonds, localizados 

nos Pontos Kilométricos 17367,9 (via 1) e 17338,1 (via 2)  possuem a mesma 

localização de CDVs atualmente existentes. A previsão desses novos CDVs é 

decorrente da necessidade de juntas isolantes oriundas da implantação do X311. 

Máquinas a serem fornecidas nas extensões e readequadas no trecho 

As máquinas de chave e respectivas ferragens têm como função estabelecer o 
(normal ou em desvio). As máquinas devem 

permitir a movimentação e o travamento das pontas de agulha dos AMVS, com 
controle de abertura máxima de 0,6 mm entre a agulha e seu encosto e controle 
simultâneo da agulha acoplada, garantindo, também, ser movimentado conjugado 

odo travessão deve possuir, além dos controles de posicionamento interno às 
máquinas de chaves, controles de cada uma das agulhas que complementam os 
controles das máquinas de chave, garantindo o controle da completa 

 AREMA (instalados 
lastro), cada uma das agulhas das pontas deve ter um 

controlador de posição que garanta controle de fechamento e travamento da 
agulha responsável pela direção de trajeto, bem como o controle, também 
omplementar da abertura da outra agulha acoplada. A agulha de fechamento deve 

ter seu controle de fechamento somente após uma abertura maior ou igual a 6 mm 
em relação ao encosto. A agulha acoplada deve garantir seu translado superior a 

tal de abertura. Não se prevê alterações aos AMVs – UIC 
da extensão em área de túnel devem 

manter a atual filosofia de funcionamento, e se necessário fazer alterações, estas 
para aprovação. Os AMVs a 

serem instalados na expansão e na modernização em área sobre túnel (lastro 
rígido) devem preferencialmente manter a filosofia atual de montagem e 
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• A operação da máquina de chaves será executada por comando do 
intertravamento, que por sua vez, está sujeito ao envio de telecomando pelo 
operador de tráfego do CCO ou por um operador no PCT, quando em modo local. 
Todo o controle de movimentação e posicionamento do travessão é materializado 
pelos contatos eletrodigit
das travas de ponta de agulha e materializada por circuitos vitais que irão garantir a 
“condição de segurança”. A atual lógica de materialização e os contr
devem ser alterados de forma a pro
o Em tráfego de via corrida

entre contatos das travas de cada perna de agulha do AMV em série com os 
contatos abertos e fechados internos da máquina de chave. Contatos abertos e 
fechados de ponta de agulha na condição fechado (
acima de 90% de abertura).

o Em rota de desvio ou de translação entre vias
do travessão seriado entre contatos das duas máquinas de chaves entre 
contatos abertos e fechados e pelas quatro travas das agulhas de encosto e 
aberta pelos seus contatos abertos e fechados, nas mesmas condições do 
tráfego em via corrida.

• Deverá ser previsto a substituição das atuais máquinas de chave instaladas por 
máquinas de chave de alto desempenho nos travessões 
X621, X622 e X35, conforme PVS recomendado;

• Deverão ser instaladas
desenvolvimento do projeto executivo deverá contemplar esse travess
detalhamentos e locações;

• As máquinas de chave deverão ser do tipo eletro
mecânico que permita o acionamento manual quando houver falta de energia. 
Nestas condições, deverá ser isolado o circuito elétrico de acionamento remoto da 
máquina de chave. Após esta operação, o retorno à condição de telecomando 
deverá dispensar a intervenção da manutenção. Quando em modo manual (ou 
local/campo), deve ser sinalizado no painel e IHM de tráfego do CCO, bem como 
garantido a lógica de intertravamento, através da geração de códigos de velocidade 
que impeçam a movimentação d

• As máquinas de chave deverão possibilitar a movimentação e o travamento das 
pontas de agulha em conjunto com as travas de ponta de agulha (controlador de 
ponta de agulha) em tempo não superior a 7 (sete) segundos;

• A força de acionamento, a capacidade de tração no fim de curso e a pressão final 
quando a agulha e máquina de chave estiverem travadas deverão atender as 
características das ferragens do AMV e estar de acordo com as normas da AAR;

• As barras de ligação da máqui
construídas com as características de resistência mecânica e elasticidades 
adequadas à sua utilização
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A operação da máquina de chaves será executada por comando do 
intertravamento, que por sua vez, está sujeito ao envio de telecomando pelo 
operador de tráfego do CCO ou por um operador no PCT, quando em modo local. 
Todo o controle de movimentação e posicionamento do travessão é materializado 

digitais presentes nas máquinas de chaves em série com os 
das travas de ponta de agulha e materializada por circuitos vitais que irão garantir a 
“condição de segurança”. A atual lógica de materialização e os contr

s de forma a propiciar: 
Em tráfego de via corrida, controle dos AMVs independentes por via e seriado 
entre contatos das travas de cada perna de agulha do AMV em série com os 
contatos abertos e fechados internos da máquina de chave. Contatos abertos e 
fechados de ponta de agulha na condição fechado (≤ 6 mm) e aberta (transl
acima de 90% de abertura). 
Em rota de desvio ou de translação entre vias, controle comum aos dois AMVs 
do travessão seriado entre contatos das duas máquinas de chaves entre 
contatos abertos e fechados e pelas quatro travas das agulhas de encosto e 

ta pelos seus contatos abertos e fechados, nas mesmas condições do 
tráfego em via corrida. 

Deverá ser previsto a substituição das atuais máquinas de chave instaladas por 
máquinas de chave de alto desempenho nos travessões X24, 

35, conforme PVS recomendado; 
Deverão ser instaladas máquinas de chave no travess
desenvolvimento do projeto executivo deverá contemplar esse travess

e locações; 
have deverão ser do tipo eletromecânico e

mecânico que permita o acionamento manual quando houver falta de energia. 
Nestas condições, deverá ser isolado o circuito elétrico de acionamento remoto da 
máquina de chave. Após esta operação, o retorno à condição de telecomando 

á dispensar a intervenção da manutenção. Quando em modo manual (ou 
deve ser sinalizado no painel e IHM de tráfego do CCO, bem como 

garantido a lógica de intertravamento, através da geração de códigos de velocidade 
que impeçam a movimentação de trens no modo manual em MCS ou ATO;
As máquinas de chave deverão possibilitar a movimentação e o travamento das 
pontas de agulha em conjunto com as travas de ponta de agulha (controlador de 
ponta de agulha) em tempo não superior a 7 (sete) segundos; 

rça de acionamento, a capacidade de tração no fim de curso e a pressão final 
quando a agulha e máquina de chave estiverem travadas deverão atender as 
características das ferragens do AMV e estar de acordo com as normas da AAR;
As barras de ligação da máquina de chave com as pontas de agulha deverão ser 
construídas com as características de resistência mecânica e elasticidades 
adequadas à sua utilização e em acordo com as normas da AAR
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A operação da máquina de chaves será executada por comando do 
intertravamento, que por sua vez, está sujeito ao envio de telecomando pelo 
operador de tráfego do CCO ou por um operador no PCT, quando em modo local. 
Todo o controle de movimentação e posicionamento do travessão é materializado 

s presentes nas máquinas de chaves em série com os 
das travas de ponta de agulha e materializada por circuitos vitais que irão garantir a 
“condição de segurança”. A atual lógica de materialização e os controles em campo 

independentes por via e seriado 
entre contatos das travas de cada perna de agulha do AMV em série com os 
contatos abertos e fechados internos da máquina de chave. Contatos abertos e 

 6 mm) e aberta (translado 

ontrole comum aos dois AMVs 
do travessão seriado entre contatos das duas máquinas de chaves entre 
contatos abertos e fechados e pelas quatro travas das agulhas de encosto e 

ta pelos seus contatos abertos e fechados, nas mesmas condições do 

Deverá ser previsto a substituição das atuais máquinas de chave instaladas por 
X24, X28, X29, X40, 

máquinas de chave no travessão X311. No 
desenvolvimento do projeto executivo deverá contemplar esse travessão, com seus 

mecânico e possuir dispositivo 
mecânico que permita o acionamento manual quando houver falta de energia. 
Nestas condições, deverá ser isolado o circuito elétrico de acionamento remoto da 
máquina de chave. Após esta operação, o retorno à condição de telecomando 

á dispensar a intervenção da manutenção. Quando em modo manual (ou 
deve ser sinalizado no painel e IHM de tráfego do CCO, bem como 

garantido a lógica de intertravamento, através da geração de códigos de velocidade 
e trens no modo manual em MCS ou ATO; 

As máquinas de chave deverão possibilitar a movimentação e o travamento das 
pontas de agulha em conjunto com as travas de ponta de agulha (controlador de 

rça de acionamento, a capacidade de tração no fim de curso e a pressão final 
quando a agulha e máquina de chave estiverem travadas deverão atender as 
características das ferragens do AMV e estar de acordo com as normas da AAR; 

na de chave com as pontas de agulha deverão ser 
construídas com as características de resistência mecânica e elasticidades 

e em acordo com as normas da AAR; 
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• As máquinas de chave e as travas das pontas de agulha deverão ser dotada
dispositivos que impeçam o uso indevido ou acesso às partes elétricas e motoras 
por pessoal não autorizado;

• O acesso ao dispositivo de acionamento manual deverá ser independente do 
acesso à parte interna da máquina, não devendo estar condicionado à ab
máquina; 

• As máquinas de chave em conjunto as travas de agulha deverão ser capazes de 
indicar com segurança ao intertravamento a posição correta do AMV, sendo a 
condição de falha sempre igual à falta de indicação (falta de correspondência), 
impondo restrição no trecho e indicação simultânea de que o AMV está em manual, 
no painel CCO e IHM de tráfego, bem como no PCT;

• Os mecanismos de travamento e controle deverão ser:
o Internos à máquina de chave;
o Controlador junto e próximo das pontas de agul
o Sendo que: 

� Ambos deverão ser protegidos contra intempéries e utilizarem tampa
proteção com trava especial. 

� Garantam individualmente por agulha a indicação da posição do AMV. Se 
por ventura, ao completar o curso, a ponta de agulha não for mecanicame
travada pela máquina de chave e travas das agulhas (abertura de 
agulha>0,6mm), a indicação de posição do AMV deverá ser “sem 
correspondência”, ou seja, em falha

• A distância máxima entre a ponta de agulha e o tril
travamento da máquina de chave e travas, nunca deverá ser superior a 6 mm. 
Caso esta medida não seja atingida, a indicação da posição do AMV deverá ser 
“sem correspondência” e imposição de restrição no trecho;

• Além de suportar as cond
máquinas de chave e travas deverão prever a proteção das partes móveis e 
elétricas contra sobrecarga e dispositivo que inibam furtos;

• Os circuitos controladores, cuja função é comandar o sentido de giro 
circuito de alimentação do motor deverão, em conjunto ou isoladamente, impedir 
operações indevidas da máquina de chave, resultantes de eventuais ruí
elétricos existentes na via;

• Máquinas de Chave 1:10 estarão presentes apenas na Expansão Sa
constituição dos intertravamentos X60 e X59;

• Distribuição de novas Máquinas de Chave 1:14 por domínio:
o E02: 04 
o E11: 03 
o E17: 12 
o E19: 03 
o E27: 04 
o E33 Modernização: 04
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As máquinas de chave e as travas das pontas de agulha deverão ser dotada
dispositivos que impeçam o uso indevido ou acesso às partes elétricas e motoras 
por pessoal não autorizado; 
O acesso ao dispositivo de acionamento manual deverá ser independente do 
acesso à parte interna da máquina, não devendo estar condicionado à ab

As máquinas de chave em conjunto as travas de agulha deverão ser capazes de 
indicar com segurança ao intertravamento a posição correta do AMV, sendo a 
condição de falha sempre igual à falta de indicação (falta de correspondência), 
impondo restrição no trecho e indicação simultânea de que o AMV está em manual, 
no painel CCO e IHM de tráfego, bem como no PCT; 
Os mecanismos de travamento e controle deverão ser: 

Internos à máquina de chave; 
Controlador junto e próximo das pontas de agulha; 

mbos deverão ser protegidos contra intempéries e utilizarem tampa
proteção com trava especial.  
Garantam individualmente por agulha a indicação da posição do AMV. Se 
por ventura, ao completar o curso, a ponta de agulha não for mecanicame
travada pela máquina de chave e travas das agulhas (abertura de 
agulha>0,6mm), a indicação de posição do AMV deverá ser “sem 
correspondência”, ou seja, em falha e com imposição de restrição no trecho;

A distância máxima entre a ponta de agulha e o trilho de encosto, após o 
travamento da máquina de chave e travas, nunca deverá ser superior a 6 mm. 
Caso esta medida não seja atingida, a indicação da posição do AMV deverá ser 
“sem correspondência” e imposição de restrição no trecho; 
Além de suportar as condições de vibração da via, o projeto e a montagem das 
máquinas de chave e travas deverão prever a proteção das partes móveis e 
elétricas contra sobrecarga e dispositivo que inibam furtos; 
Os circuitos controladores, cuja função é comandar o sentido de giro 
circuito de alimentação do motor deverão, em conjunto ou isoladamente, impedir 
operações indevidas da máquina de chave, resultantes de eventuais ruí
elétricos existentes na via; 
Máquinas de Chave 1:10 estarão presentes apenas na Expansão Sa
constituição dos intertravamentos X60 e X59; 
Distribuição de novas Máquinas de Chave 1:14 por domínio: 

E33 Modernização: 04 
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As máquinas de chave e as travas das pontas de agulha deverão ser dotadas de 
dispositivos que impeçam o uso indevido ou acesso às partes elétricas e motoras 

O acesso ao dispositivo de acionamento manual deverá ser independente do 
acesso à parte interna da máquina, não devendo estar condicionado à abertura da 

As máquinas de chave em conjunto as travas de agulha deverão ser capazes de 
indicar com segurança ao intertravamento a posição correta do AMV, sendo a 
condição de falha sempre igual à falta de indicação (falta de correspondência), 
impondo restrição no trecho e indicação simultânea de que o AMV está em manual, 

mbos deverão ser protegidos contra intempéries e utilizarem tampa de 

Garantam individualmente por agulha a indicação da posição do AMV. Se 
por ventura, ao completar o curso, a ponta de agulha não for mecanicamente 
travada pela máquina de chave e travas das agulhas (abertura de 
agulha>0,6mm), a indicação de posição do AMV deverá ser “sem 

com imposição de restrição no trecho; 
ho de encosto, após o 

travamento da máquina de chave e travas, nunca deverá ser superior a 6 mm. 
Caso esta medida não seja atingida, a indicação da posição do AMV deverá ser 

ições de vibração da via, o projeto e a montagem das 
máquinas de chave e travas deverão prever a proteção das partes móveis e 

Os circuitos controladores, cuja função é comandar o sentido de giro do motor e o 
circuito de alimentação do motor deverão, em conjunto ou isoladamente, impedir 
operações indevidas da máquina de chave, resultantes de eventuais ruídos 

Máquinas de Chave 1:10 estarão presentes apenas na Expansão Samambaia: na 
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o E33 Expansão: 04
• Distribuição de novos Controladores de Ponta de Agulha:

o E02: 08 
o E07: 04 
o E11: 07 
o E13: 04 
o E17: 20 
o E19: 03 
o E23: 08 
o E27: 09 
o E33 Modernização: 04
o E33 Expansão: 08

 

4.8. Aparelhos de Mudança de Via para Modernização

Faz parte do escopo dessa contratação fornecimento e montagem de 

para o X311, incluindo o conjunto completo de fixação nos dormentes e Jogo completo 

de placaria para fixação de travessão com AMV's AREMA Nª 14 nos dormentes de 

concreto.  

Deverá atender aos aspectos técnicos do documento ET.4/69.0Z/F0.014.

4.9. Sinais externos (semáforos

Sinais a serem fornecidos na extensão e readequados nos trechos 

existentes: 

• Os novos sinaleiros devem ter seus focos desenvolvidos em lâmpada de tecnologia 
LED de alta luminosidade.

• Os sinais externos da linha do 
condutor do trem a liberação da rota para que se possa trafegar, de acordo com as 
condições operacionais no trecho, apresentando os aspectos âmbar e vermelho, 
conforme padrão atual. 

• Os sinais externos deverão apresentar número de id
mesmo em condições de pouca luminosidade;

• As unidades do sinal deverão possuir dispositivos de regulagem que permitam 
ajustar a intensidade dos feixes de luz;

• O Sinal será do tipo anão com pedestal, conforme padrão atual, e 
para os feixes de luz; 
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E33 Expansão: 04 
Distribuição de novos Controladores de Ponta de Agulha: 

E33 Modernização: 04 
E33 Expansão: 08 

Aparelhos de Mudança de Via para Modernização 

Faz parte do escopo dessa contratação fornecimento e montagem de 

, incluindo o conjunto completo de fixação nos dormentes e Jogo completo 

de placaria para fixação de travessão com AMV's AREMA Nª 14 nos dormentes de 

Deverá atender aos aspectos técnicos do documento ET.4/69.0Z/F0.014.

(semáforos ferroviários) 

Sinais a serem fornecidos na extensão e readequados nos trechos 

Os novos sinaleiros devem ter seus focos desenvolvidos em lâmpada de tecnologia 
LED de alta luminosidade. 
Os sinais externos da linha do METRÔ-DF (sinaleiros) terão a função de indicar ao 
condutor do trem a liberação da rota para que se possa trafegar, de acordo com as 
condições operacionais no trecho, apresentando os aspectos âmbar e vermelho, 

atual.  
Os sinais externos deverão apresentar número de identificação plenamente visível, 
mesmo em condições de pouca luminosidade; 
As unidades do sinal deverão possuir dispositivos de regulagem que permitam 
ajustar a intensidade dos feixes de luz; 
O Sinal será do tipo anão com pedestal, conforme padrão atual, e 
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Faz parte do escopo dessa contratação fornecimento e montagem de AMV's 

, incluindo o conjunto completo de fixação nos dormentes e Jogo completo 

de placaria para fixação de travessão com AMV's AREMA Nª 14 nos dormentes de 

Deverá atender aos aspectos técnicos do documento ET.4/69.0Z/F0.014. 

Sinais a serem fornecidos na extensão e readequados nos trechos 

Os novos sinaleiros devem ter seus focos desenvolvidos em lâmpada de tecnologia 

a função de indicar ao 
condutor do trem a liberação da rota para que se possa trafegar, de acordo com as 
condições operacionais no trecho, apresentando os aspectos âmbar e vermelho, 

entificação plenamente visível, 

As unidades do sinal deverão possuir dispositivos de regulagem que permitam 

O Sinal será do tipo anão com pedestal, conforme padrão atual, e possuir LEDs 
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• As unidades do sinal e sua base de instalação deverão ser construídas com uma 
mecânica capaz de absorver vibrações e choques existentes nos locais de 
instalação sem que sejam necessários reapertos ou reajustes frequentes

• Os sinais deverão ser de ferro fundido ou outro material de características 
semelhantes ou superiores para esse uso, garantindo maior durabilidade e 
evitando deterioração ao longo do tempo em virtude de oxidação;

• Os sinais deverão ser dotados de disposit
partes elétricas por pessoal não autorizado.

• As distribuições de sinais estão contempladas no 
• Distribuição de novos sinaleiros por domínio:

o E17: 04 
o E33: 16 

4.10. Posto de Controle de Tráfego (PCT) ou Posto de

• Os PCTs deverão apresentar o esquema geral das vias do domínio da estação 
mestra correspondente e as informações necessárias ao controle de tráfego, 
permitir o envio de comandos e apresentar as indicações de diagnóstico dos 
equipamentos; 

• Toda Interface homem x má
mais PAC deverão migrar para máquinas PC de última geração disponíveis no 
comércio nacional e apresentar desenvolvimento em plataforma padrão Open 
Source; 

• Todos os PCTs em que houver alterações na via em fu
softwares atualizados, além de incluir novas funcionalidades, quando houver, como 
máquina de chave em manual/campo, por exemplo;

• O PCT do domínio E17 (CLA) deverá incorporar as funções do travessão X311 e 
deverá considerar a alte

• O PCT do domínio E33 (SAM) deverá considerar a alteração do X60 em X59 e X60 
e a inclusão do travessão X58;

• Os PCTs dos domínios E13, E19, E23,
nível de hardware e sistema operacional. O sof
atualizado para contemplar as mudanças a nível de ATO. Não haverá nesse 
domínios mudanças relativas ao ATP. 

 

Para os novos PCTs estão previstas, no mínimo, as seguintes funções:

• Indicação de CDVs ocupado
• Indicação de sinal fechado;
• Indicação de sinal aberto;
• Indicação de rota alinhada;
• Indicação da posição de ponta de agulha do AMV;
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As unidades do sinal e sua base de instalação deverão ser construídas com uma 
mecânica capaz de absorver vibrações e choques existentes nos locais de 
instalação sem que sejam necessários reapertos ou reajustes frequentes
Os sinais deverão ser de ferro fundido ou outro material de características 
semelhantes ou superiores para esse uso, garantindo maior durabilidade e 
evitando deterioração ao longo do tempo em virtude de oxidação;
Os sinais deverão ser dotados de dispositivos que impeçam o acesso indevido às 
partes elétricas por pessoal não autorizado. 

inais estão contempladas no PVS, em anexo. 
Distribuição de novos sinaleiros por domínio: 

Posto de Controle de Tráfego (PCT) ou Posto de Controle Local (PCL)

deverão apresentar o esquema geral das vias do domínio da estação 
mestra correspondente e as informações necessárias ao controle de tráfego, 
permitir o envio de comandos e apresentar as indicações de diagnóstico dos 

Interface homem x máquina (IHM) e aplicativos dos PCTs dos 9 domínios 
deverão migrar para máquinas PC de última geração disponíveis no 

comércio nacional e apresentar desenvolvimento em plataforma padrão Open 

em que houver alterações na via em função do PVS deverão ter os 
s atualizados, além de incluir novas funcionalidades, quando houver, como 

áquina de chave em manual/campo, por exemplo; 
O PCT do domínio E17 (CLA) deverá incorporar as funções do travessão X311 e 
deverá considerar a alteração do X62 em X621 e X622; 
O PCT do domínio E33 (SAM) deverá considerar a alteração do X60 em X59 e X60 
e a inclusão do travessão X58; 
Os PCTs dos domínios E13, E19, E23, E27 e PAC deverão ser modernizados a 
nível de hardware e sistema operacional. O software de aplicação do PCT será 
atualizado para contemplar as mudanças a nível de ATO. Não haverá nesse 
domínios mudanças relativas ao ATP.  

Para os novos PCTs estão previstas, no mínimo, as seguintes funções:

ocupado/desocupado; 
Indicação de sinal fechado; 
Indicação de sinal aberto; 
Indicação de rota alinhada; 
Indicação da posição de ponta de agulha do AMV; 
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As unidades do sinal e sua base de instalação deverão ser construídas com uma 
mecânica capaz de absorver vibrações e choques existentes nos locais de 
instalação sem que sejam necessários reapertos ou reajustes frequentes; 
Os sinais deverão ser de ferro fundido ou outro material de características 
semelhantes ou superiores para esse uso, garantindo maior durabilidade e 
evitando deterioração ao longo do tempo em virtude de oxidação; 

ivos que impeçam o acesso indevido às 

anexo.  

Controle Local (PCL) 

deverão apresentar o esquema geral das vias do domínio da estação 
mestra correspondente e as informações necessárias ao controle de tráfego, 
permitir o envio de comandos e apresentar as indicações de diagnóstico dos 

dos PCTs dos 9 domínios 
deverão migrar para máquinas PC de última geração disponíveis no 

comércio nacional e apresentar desenvolvimento em plataforma padrão Open 

nção do PVS deverão ter os 
s atualizados, além de incluir novas funcionalidades, quando houver, como 

O PCT do domínio E17 (CLA) deverá incorporar as funções do travessão X311 e 

O PCT do domínio E33 (SAM) deverá considerar a alteração do X60 em X59 e X60 

deverão ser modernizados a 
tware de aplicação do PCT será 

atualizado para contemplar as mudanças a nível de ATO. Não haverá nesse 

Para os novos PCTs estão previstas, no mínimo, as seguintes funções: 
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• Indicação da posição de falha de correspondência nas agulhas;
• Indicação de sentido de tráfego;
• Indicação de simulação;
• Indicação de restrição de 
• Indicação de proibição de entrada;
• Indicação de proibição de saída;
• Indicação de ciclo automático;
• Comandos para alinhamento de rota;
• Comando para movimentação da ponta de agulha do AMV;
• Comando de simulação;
• Comando de Restrição de Velocidade;
• Comando de proibição de entrada;
• Comando de proibição de saída;
• Comando de ativação de ciclo automático;
• Indicação de máquina em manual/campo;
• Funções do ATO, tais como:

o Ativa Retém Trem; 
o Cancela Retém Trem;
o Ativa Trem Direto; 
o Cancela Trem Direto;
o Nível de desempenho;
o Destino final; 
o Número de série; 
o Status de porta; 
o Modo de condução 
o Zona de manobra (Trem pronto);
o Falha do cartão: TXE;
o Falha de Fonte; 
o Interface de Comunicação ATO 
o Falha do equipamento 
o Falha do ATC (Enviado pelo ATC/ATO de Bordo).

• A interface do ATO estação com o PCT é feita por meio
de dados, no qual estão presentes as seguintes informações
o Comandos do PCT para o ATO de Estação;
o Transmissão das condições de intertravamento do PCT para o ATO de 

estação; 
o Indicações do ATO de Estação para o PCT;
o Diagnósticos do estado operacional do sistema ATO de Estação ao PCT.

• Os requisitos mínimos de 
o Apresentação hierárquica dos comandos disponíveis;
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Indicação da posição de falha de correspondência nas agulhas;
Indicação de sentido de tráfego; 
Indicação de simulação; 

estrição de velocidade; 
Indicação de proibição de entrada; 
Indicação de proibição de saída; 
Indicação de ciclo automático; 
Comandos para alinhamento de rota; 
Comando para movimentação da ponta de agulha do AMV; 
Comando de simulação; 

Restrição de Velocidade; 
Comando de proibição de entrada; 
Comando de proibição de saída; 
Comando de ativação de ciclo automático; 
Indicação de máquina em manual/campo; 
Funções do ATO, tais como: 

 
Cancela Retém Trem; 

 
ela Trem Direto; 

Nível de desempenho; 

Modo de condução - (Manual/MCS/ATO); 
Zona de manobra (Trem pronto); 
Falha do cartão: TXE; 

Interface de Comunicação ATO – CCO – PCT; 
Falha do equipamento de Rádio/ATO; 
Falha do ATC (Enviado pelo ATC/ATO de Bordo). 

ATO estação com o PCT é feita por meio do sistema de transmissão 
qual estão presentes as seguintes informações principais:

Comandos do PCT para o ATO de Estação; 
Transmissão das condições de intertravamento do PCT para o ATO de 

Indicações do ATO de Estação para o PCT; 
Diagnósticos do estado operacional do sistema ATO de Estação ao PCT.

Os requisitos mínimos de software a serem cumpridos são: 
ierárquica dos comandos disponíveis; 
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Indicação da posição de falha de correspondência nas agulhas; 

tema de transmissão 
principais: 

Transmissão das condições de intertravamento do PCT para o ATO de 

Diagnósticos do estado operacional do sistema ATO de Estação ao PCT. 
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o Apresentação, não se limitando às telas padrões e gráficos da co
geral das vias, sequê
diagnósticos, entre outros

o Permitir implementação de banco de dados rel
o IHM e edição deverão migrar para novas máquinas PC e apresentar 

desenvolvimento em plataforma padrão Open Source.

O software do ATO deverá ser dividido em duas funcionalidades:

• Eventuais revisões no 
em equipamentos em operação e para novos a serem fornecidos.

• Funcionalidade aplicativa: executa as tarefas e deve apresentar e ser desenvolvido 
para atender os requisitos funcionais de interface e de compatibilidade. Este 
software deve programar as seguintes funções não vitais de controle do trem:

o Controlar a abertura e o fechamento de portas;

o Controlar a parada programada (PP);

o Controlar as antenas marcadoras (MCR);

o Controlar o tempo de parada dos trens nas estações;

o Leitura de identificação do trem;

o Carregar o nível de desempenho (ND

o Carregar o destino do trem;

o O software deverá ser intercambiável entre Estações, sendo configurado 
através de um endereço DIP dos cartões.

 

PCT – Extensão Samambaia

• As novas estações associa
incorporadas no domínio de controle do PCT existente na atual estação mestra, 
Terminal Samambaia (E33), responsável pelo controle local do respectivo domínio
respeitando todas as características apresentadas no 

• O PCT existente deve ser adequado/configurado

• O PCT deve apresentar o esquema geral das vias do domínio da estação mestra, 
contemplando a expansão, e as informações necessárias ao controle de tráfego, 
permitir o envio de comandos e apresentar as indicações de diagnóstico dos 
equipamentos; 
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Apresentação, não se limitando às telas padrões e gráficos da co
geral das vias, sequência de comandos, alarmes, mensagens orientativas, 

ntre outros; 
Permitir implementação de banco de dados relacional; 

e edição deverão migrar para novas máquinas PC e apresentar 
m plataforma padrão Open Source. 

O software do ATO deverá ser dividido em duas funcionalidades:

Eventuais revisões no software devem ser implementadas de modo que ope
em equipamentos em operação e para novos a serem fornecidos.

Funcionalidade aplicativa: executa as tarefas e deve apresentar e ser desenvolvido 
para atender os requisitos funcionais de interface e de compatibilidade. Este 

deve programar as seguintes funções não vitais de controle do trem:

Controlar a abertura e o fechamento de portas; 

Controlar a parada programada (PP); 

Controlar as antenas marcadoras (MCR); 

Controlar o tempo de parada dos trens nas estações; 

entificação do trem; 

Carregar o nível de desempenho (ND) no trem; 

Carregar o destino do trem; 

deverá ser intercambiável entre Estações, sendo configurado 
através de um endereço DIP dos cartões. 

Extensão Samambaia 

As novas estações associadas à extensão do ramal Samambaia devem ser
incorporadas no domínio de controle do PCT existente na atual estação mestra, 
Terminal Samambaia (E33), responsável pelo controle local do respectivo domínio
respeitando todas as características apresentadas no item anterior

O PCT existente deve ser adequado/configurado para incluir as novas estações;

O PCT deve apresentar o esquema geral das vias do domínio da estação mestra, 
contemplando a expansão, e as informações necessárias ao controle de tráfego, 

o envio de comandos e apresentar as indicações de diagnóstico dos 
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Apresentação, não se limitando às telas padrões e gráficos da configuração 
ncia de comandos, alarmes, mensagens orientativas, 

e edição deverão migrar para novas máquinas PC e apresentar 

O software do ATO deverá ser dividido em duas funcionalidades: 

devem ser implementadas de modo que operem 
em equipamentos em operação e para novos a serem fornecidos. 

Funcionalidade aplicativa: executa as tarefas e deve apresentar e ser desenvolvido 
para atender os requisitos funcionais de interface e de compatibilidade. Este 

deve programar as seguintes funções não vitais de controle do trem: 

deverá ser intercambiável entre Estações, sendo configurado 

das à extensão do ramal Samambaia devem ser 
incorporadas no domínio de controle do PCT existente na atual estação mestra, 
Terminal Samambaia (E33), responsável pelo controle local do respectivo domínio, 

item anterior; 

para incluir as novas estações; 

O PCT deve apresentar o esquema geral das vias do domínio da estação mestra, 
contemplando a expansão, e as informações necessárias ao controle de tráfego, 

o envio de comandos e apresentar as indicações de diagnóstico dos 
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• Interface homem x máquina (IHM) e aplicativos deverão migrar para máquinas PC 
de última geração disponíveis no comércio nacional e apresentar desenvolvimento 
em plataforma padrão Open Source;

 

4.11. Centro de Controle Operacional

4.11.1. Centro de Tráfego Centralizado (CTC)

O Controle de Tráfego Centralizado (

extensão e incorporará as remodelações estabelecidas no trecho atual

interfaces dos controladores de campo 

com tratamento dos comandos e indicações de sinalização

existentes e da extensão. 

O Posto de Controle de Tráfego (PCT), pertencente ao CTC, existente 

deverá ser reconfigurado em função do PVS do projeto executivo, refletindo as 

alterações conforme novo esquemático das vias. Os postos de trabalhos pertencentes 

ao CTC,como: PCT, PCE (Post

deverão sofrer adequações tecnológicas de hardware e de software. O PCE não faz 

parte do escopo dessa contratação. O hardware deverá utilizar computadores de última 

geração de fácil aquisição no mercado nac

desenvolvido sobre sistemas operacionais open

modernizada em termos de hardware e utilizar sistemas operacionais em conformidade 

aqueles a serem utilizados nos PCTs.

O software de aplic

necessárias para atender à modernização do software do ATO das Estações, bem 

como a otimização das funções de regulação do CCO.

O Sistema de Armazenamento de Eventos (SAE) será substituído por 

completo. O novo SAE será moderno e reestruturado, tanto a nível de software, como 

de hardware. Além de modernizar a forma como são apresentados os eventos e a 

forma de se operar cada nível de janelas, essa modernização deverá abranger também 

a exportação dos eventos em
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Interface homem x máquina (IHM) e aplicativos deverão migrar para máquinas PC 
de última geração disponíveis no comércio nacional e apresentar desenvolvimento 

padrão Open Source; 

Centro de Controle Operacional 

Centro de Tráfego Centralizado (CTC) 

Controle de Tráfego Centralizado (CTC) integrará o trecho atual com 

e incorporará as remodelações estabelecidas no trecho atual

os controladores de campo com o CCO, por meio de interfaces amigáveis 

com tratamento dos comandos e indicações de sinalização, referentes aos trechos 

O Posto de Controle de Tráfego (PCT), pertencente ao CTC, existente 

deverá ser reconfigurado em função do PVS do projeto executivo, refletindo as 

alterações conforme novo esquemático das vias. Os postos de trabalhos pertencentes 

ao CTC,como: PCT, PCE (Posto de Controle de Energia) e o Posto de Supervisão 

deverão sofrer adequações tecnológicas de hardware e de software. O PCE não faz 

parte do escopo dessa contratação. O hardware deverá utilizar computadores de última 

geração de fácil aquisição no mercado nacional. O software a ser utilizado deve ser 

desenvolvido sobre sistemas operacionais open-source. As IHMs deverão ser 

modernizada em termos de hardware e utilizar sistemas operacionais em conformidade 

aqueles a serem utilizados nos PCTs. 

O software de aplicação do CTC também deverá contemplar as mudanças 

necessárias para atender à modernização do software do ATO das Estações, bem 

como a otimização das funções de regulação do CCO. 

O Sistema de Armazenamento de Eventos (SAE) será substituído por 

vo SAE será moderno e reestruturado, tanto a nível de software, como 

de hardware. Além de modernizar a forma como são apresentados os eventos e a 

forma de se operar cada nível de janelas, essa modernização deverá abranger também 

a exportação dos eventos em tempo real.  
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Interface homem x máquina (IHM) e aplicativos deverão migrar para máquinas PC 
de última geração disponíveis no comércio nacional e apresentar desenvolvimento 

integrará o trecho atual com a 

e incorporará as remodelações estabelecidas no trecho atual, efetuando as 

de interfaces amigáveis 

referentes aos trechos 

O Posto de Controle de Tráfego (PCT), pertencente ao CTC, existente 

deverá ser reconfigurado em função do PVS do projeto executivo, refletindo as 

alterações conforme novo esquemático das vias. Os postos de trabalhos pertencentes 

o de Controle de Energia) e o Posto de Supervisão 

deverão sofrer adequações tecnológicas de hardware e de software. O PCE não faz 

parte do escopo dessa contratação. O hardware deverá utilizar computadores de última 

ional. O software a ser utilizado deve ser 

source. As IHMs deverão ser 

modernizada em termos de hardware e utilizar sistemas operacionais em conformidade 

ação do CTC também deverá contemplar as mudanças 

necessárias para atender à modernização do software do ATO das Estações, bem 

O Sistema de Armazenamento de Eventos (SAE) será substituído por 

vo SAE será moderno e reestruturado, tanto a nível de software, como 

de hardware. Além de modernizar a forma como são apresentados os eventos e a 

forma de se operar cada nível de janelas, essa modernização deverá abranger também 



 

 

Parâmetros Específicos para Elaboração do 
Projeto Executivo da
para Modernização do Sistema de Sinalização 

 

Código do documento 

Rubrica Autor (es):  

 

4.11.2. Interface com CCE

O Controle Centralizado de Energia (CCE) não integrará mais as 

funcionalidades da Sinalização e Controle, cabendo apenas inserir comandos e 

controles na IHM de tráfego relativos à função LDR, proveniente do sistema de contro

autônomo da energia. 

O Sistema de Sinalização e Controle deverá receber a informação da região 

afetada através do Sistema de Energia e indicar em suas IHMs a ativação do LDR ou 

LDG da região afetada.  A planta do Sistema de Sinalização e Controle não re

tratamento e processamento das funções LDR e LDG no tocante a funções de energia. 

Ela se limitará a enviar o comando do operador de tráfego ao sistema autônomo de 

energia e respectivos comandos de ocupação de CDVs adjacentes. 

Todas as Unidades T

retiradas da planta. As funcionalidades para Energia presentes nos Servidores de 

Sinalização e Controle deverão ser eliminadas.

4.11.3. Sistema integrado de tráfego

O sistema integrado de tráfego a

funcionais dos módulos e equipamentos a serem fornecidos ou subsistemas a serem 

adequados, relativos ao Sistema Integrado de Controle de Tráfego. A descrição divide 

as funções em subsistemas de 

Ressaltamos que essa divisão não tem por objetivo determinar uma equivalente divisão 

de configuração de hardware

funcionalidades. Subsistema de Interface Homem

Este subsistema fornece ao

operação, monitoração e supervisão da operação de tráfego e do sistema de energia e, 

se realiza por meio dos painéis sinópticos e estações de trabalho localizadas nos 

consoles. A IHM é composta dos seguintes equipamen

• Computadores de última geração de fácil aquisição no mercado nacional com 
respectivos acessórios e interfaces de entrada e saída;

• Console de Controle de Tráfego (CCT);
• Console de Supervisão (CCG);
• Console do Sistema de Administração de Eventos
• Console de Auxiliares. 
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Interface com CCE 

O Controle Centralizado de Energia (CCE) não integrará mais as 

funcionalidades da Sinalização e Controle, cabendo apenas inserir comandos e 

controles na IHM de tráfego relativos à função LDR, proveniente do sistema de contro

O Sistema de Sinalização e Controle deverá receber a informação da região 

afetada através do Sistema de Energia e indicar em suas IHMs a ativação do LDR ou 

LDG da região afetada.  A planta do Sistema de Sinalização e Controle não re

tratamento e processamento das funções LDR e LDG no tocante a funções de energia. 

Ela se limitará a enviar o comando do operador de tráfego ao sistema autônomo de 

energia e respectivos comandos de ocupação de CDVs adjacentes. 

Todas as Unidades Terminal Remota de Energia (UTR

retiradas da planta. As funcionalidades para Energia presentes nos Servidores de 

Sinalização e Controle deverão ser eliminadas. 

Sistema integrado de tráfego 

O sistema integrado de tráfego apresenta as principai

funcionais dos módulos e equipamentos a serem fornecidos ou subsistemas a serem 

adequados, relativos ao Sistema Integrado de Controle de Tráfego. A descrição divide 

as funções em subsistemas de IHM, de Processamento e de Transmissão de Da

Ressaltamos que essa divisão não tem por objetivo determinar uma equivalente divisão 

hardware e sim fixar as exigências desta especificação quanto às 

funcionalidades. Subsistema de Interface Homem-Máquina. 

Este subsistema fornece aos operadores os meios apropriados para 

operação, monitoração e supervisão da operação de tráfego e do sistema de energia e, 

se realiza por meio dos painéis sinópticos e estações de trabalho localizadas nos 

consoles. A IHM é composta dos seguintes equipamentos: 

Computadores de última geração de fácil aquisição no mercado nacional com 
respectivos acessórios e interfaces de entrada e saída; 
Console de Controle de Tráfego (CCT); 
Console de Supervisão (CCG); 

do Sistema de Administração de Eventos (SAE); 
 

Nº folha 56 / Nº total folhas 124 

O Controle Centralizado de Energia (CCE) não integrará mais as 

funcionalidades da Sinalização e Controle, cabendo apenas inserir comandos e 

controles na IHM de tráfego relativos à função LDR, proveniente do sistema de controle 

O Sistema de Sinalização e Controle deverá receber a informação da região 

afetada através do Sistema de Energia e indicar em suas IHMs a ativação do LDR ou 

LDG da região afetada.  A planta do Sistema de Sinalização e Controle não realizará o 

tratamento e processamento das funções LDR e LDG no tocante a funções de energia. 

Ela se limitará a enviar o comando do operador de tráfego ao sistema autônomo de 

energia e respectivos comandos de ocupação de CDVs adjacentes.  

erminal Remota de Energia (UTR-E) deverão ser 

retiradas da planta. As funcionalidades para Energia presentes nos Servidores de 

presenta as principais características 

funcionais dos módulos e equipamentos a serem fornecidos ou subsistemas a serem 

adequados, relativos ao Sistema Integrado de Controle de Tráfego. A descrição divide 

, de Processamento e de Transmissão de Dados. 

Ressaltamos que essa divisão não tem por objetivo determinar uma equivalente divisão 

e sim fixar as exigências desta especificação quanto às 

s operadores os meios apropriados para 

operação, monitoração e supervisão da operação de tráfego e do sistema de energia e, 

se realiza por meio dos painéis sinópticos e estações de trabalho localizadas nos 

Computadores de última geração de fácil aquisição no mercado nacional com 
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As IHM instaladas nos consoles CCT, CCG e de Auxiliares deverão ser 

modernizadas em termos de hardware, de última geração e de fácil aquisição no 

mercado nacional, e utilizar sistemas operacionais Open Source e reconfiguradas em 

função da inclusão dos novos trechos e novas funcionalidades, caso ocorram.

O console do Sistema de Administração de Eventos (SAE), além de 

modernizado tecnologicamente, deverá ser reconfigurado em função da inclusão dos 

novos trechos, mantendo, no mínimo, as 

• Registrar toda a comunicação;
• Ativar/desativar componentes do sistema;
• Atender aos requisitos elencados no item 4.10.7 no tocante a exportação de 

eventos 

O console do SAE deverá também executar as funções apresentadas

seguir: 

• Solicitar status dos testes de diagnóstico de qualquer componente do sistema;
• Acessar os programas aplicativos;
• Alterar a base de dados;
• Exportar os eventos e geração de relatórios em formato de planilha para a rede 

administrativa do METRÔ

As bases de dados deverão ser reconfiguradas em função da inclusão dos 

novos trechos no servidor de dados, sendo que estes equipamentos já devem estar 

atualizados com o subsistema ATO. Poderá haver substituição dos softwares 

relacionados aos bancos de dados

desenvolvimento. 

O console SAE deverá ser substituída em função da inclusão dos novos 

trechos, mantendo, no mínimo, as funções básicas:

• Registrar toda a comunicação com as UTR
• Ativar/desativar componentes do 
• Solicitar status dos testes de diagnóstico de qualquer componente do sistema;
• Acessar os programas aplicativos;
• Alterar a base de dados;
• Sistema de armazenamento de 

As bases de dados deverão ser reconfiguradas em função da inclusão dos 

novos trechos no servidor de dados, devendo estes equipamentos serem duplicados 
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As IHM instaladas nos consoles CCT, CCG e de Auxiliares deverão ser 

modernizadas em termos de hardware, de última geração e de fácil aquisição no 

mercado nacional, e utilizar sistemas operacionais Open Source e reconfiguradas em 

ão da inclusão dos novos trechos e novas funcionalidades, caso ocorram.

O console do Sistema de Administração de Eventos (SAE), além de 

modernizado tecnologicamente, deverá ser reconfigurado em função da inclusão dos 

novos trechos, mantendo, no mínimo, as funções básicas apresentadas a seguir:

Registrar toda a comunicação; 
Ativar/desativar componentes do sistema; 
Atender aos requisitos elencados no item 4.10.7 no tocante a exportação de 

O console do SAE deverá também executar as funções apresentadas

Solicitar status dos testes de diagnóstico de qualquer componente do sistema;
Acessar os programas aplicativos; 
Alterar a base de dados; 
Exportar os eventos e geração de relatórios em formato de planilha para a rede 

METRÔ-DF. 

s bases de dados deverão ser reconfiguradas em função da inclusão dos 

novos trechos no servidor de dados, sendo que estes equipamentos já devem estar 

atualizados com o subsistema ATO. Poderá haver substituição dos softwares 

relacionados aos bancos de dados, conforme necessidades encontradas no 

O console SAE deverá ser substituída em função da inclusão dos novos 

trechos, mantendo, no mínimo, as funções básicas: 

r toda a comunicação com as UTR-T; 
Ativar/desativar componentes do sistema; 
Solicitar status dos testes de diagnóstico de qualquer componente do sistema;
Acessar os programas aplicativos; 
Alterar a base de dados; 

rmazenamento de eventos; 

As bases de dados deverão ser reconfiguradas em função da inclusão dos 

vos trechos no servidor de dados, devendo estes equipamentos serem duplicados 
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As IHM instaladas nos consoles CCT, CCG e de Auxiliares deverão ser 

modernizadas em termos de hardware, de última geração e de fácil aquisição no 

mercado nacional, e utilizar sistemas operacionais Open Source e reconfiguradas em 

ão da inclusão dos novos trechos e novas funcionalidades, caso ocorram. 

O console do Sistema de Administração de Eventos (SAE), além de 

modernizado tecnologicamente, deverá ser reconfigurado em função da inclusão dos 

funções básicas apresentadas a seguir: 

Atender aos requisitos elencados no item 4.10.7 no tocante a exportação de 

O console do SAE deverá também executar as funções apresentadas a 

Solicitar status dos testes de diagnóstico de qualquer componente do sistema; 

Exportar os eventos e geração de relatórios em formato de planilha para a rede 

s bases de dados deverão ser reconfiguradas em função da inclusão dos 

novos trechos no servidor de dados, sendo que estes equipamentos já devem estar 

atualizados com o subsistema ATO. Poderá haver substituição dos softwares 

, conforme necessidades encontradas no 

O console SAE deverá ser substituída em função da inclusão dos novos 

Solicitar status dos testes de diagnóstico de qualquer componente do sistema; 

As bases de dados deverão ser reconfiguradas em função da inclusão dos 

vos trechos no servidor de dados, devendo estes equipamentos serem duplicados 
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em configuração hot stand by e atualizados concomitantemente de forma que as bases 

de dados em ambos contenham as mesmas informações.

Todas as interfaces entre elementos dos sist

implementadas com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces 

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequ

4.11.4. Subsistema de Processamento

Este subsistema é responsável pelo controle e gerenciamento do processo 

da operação. É composto por servidores que processam em tempo real todas as 

informações trocadas com os equipamentos de campo e sendo transmitida pelo

subsistema de transmissão de dados (STD) e com o subsistema de interface homem x 

máquina. 

Entende-se aqui como processamento de dados todas as tarefas realizadas 

em função dos dados recebidos de campo, através das UTRs ou CLPs, das 

informações do estado dos diversos equipamentos constituintes do sistema e das 

interações homem x máquina. A premissa básica é que todas as tarefas atualmente 

executadas sejam mantidas de acordo com a descrição geral dos sistemas existentes e 

incorporadas às novas funções e conf

processamento não serão mantidas na filosofia de falha não segura.

Um servidor reserva deve ser permanentemente disponibilizado para 

substituição em caso de pane em uma das duas máquinas operacionais que não 

permita o seu restabelecimento imediato.

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem 

implementadas com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfa

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação.
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em configuração hot stand by e atualizados concomitantemente de forma que as bases 

de dados em ambos contenham as mesmas informações. 

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem 

implementadas com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces 

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequ

Subsistema de Processamento 

Este subsistema é responsável pelo controle e gerenciamento do processo 

da operação. É composto por servidores que processam em tempo real todas as 

informações trocadas com os equipamentos de campo e sendo transmitida pelo

subsistema de transmissão de dados (STD) e com o subsistema de interface homem x 

se aqui como processamento de dados todas as tarefas realizadas 

em função dos dados recebidos de campo, através das UTRs ou CLPs, das 

os diversos equipamentos constituintes do sistema e das 

interações homem x máquina. A premissa básica é que todas as tarefas atualmente 

executadas sejam mantidas de acordo com a descrição geral dos sistemas existentes e 

incorporadas às novas funções e configurações. As tarefas realizadas neste 

processamento não serão mantidas na filosofia de falha não segura.

Um servidor reserva deve ser permanentemente disponibilizado para 

substituição em caso de pane em uma das duas máquinas operacionais que não 

seu restabelecimento imediato. 

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem 

implementadas com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfa

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação.
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implementadas com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces 

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação. 

Este subsistema é responsável pelo controle e gerenciamento do processo 

da operação. É composto por servidores que processam em tempo real todas as 

informações trocadas com os equipamentos de campo e sendo transmitida pelo 

subsistema de transmissão de dados (STD) e com o subsistema de interface homem x 

se aqui como processamento de dados todas as tarefas realizadas 

em função dos dados recebidos de campo, através das UTRs ou CLPs, das 

os diversos equipamentos constituintes do sistema e das 

interações homem x máquina. A premissa básica é que todas as tarefas atualmente 

executadas sejam mantidas de acordo com a descrição geral dos sistemas existentes e 

igurações. As tarefas realizadas neste 

processamento não serão mantidas na filosofia de falha não segura. 

Um servidor reserva deve ser permanentemente disponibilizado para 

substituição em caso de pane em uma das duas máquinas operacionais que não 

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem 

implementadas com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces 

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação. 
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4.11.5. Tratamento dos Dados Específicos de Controle de Tráfego

4.11.5.1. Controle de alarmes

Esta função aciona os dispositivos de sinalização de alarme na operação do 

sistema. É previsto o reconhecimento de alarmes por seleção individual e por página, 

além da classificação dos mesmos por categorias.

4.11.5.2. Rastreamento de Trens

O controle sobre as operações de entrada, movimentação e saída de trens 

nas linhas será facilitado pela prefixação dos tren

programada. 

O rastreamento permite a execução das seguintes funções:

• Identificar cada trem pelo seu prefixo, quando da sua entrada na via;
• Efetuar a localização e indicar os trens em qualquer ponto da via, com exceção do 

PAS e do PAC. Trens oriundos desses pátios poderão ser identificados a partir das 
TF’s; 

• Fornecer em tempo real as informações sobre os trens em operação nas linhas, 
tais como localização, prefixo, sentido de tráfego;

• Fornecer dados sobre anormalidades na operação dos trens, tais como 
desaparecimento, avanço de sinal, ocupação falsa, ocupação não detectada;

• Basear-se nas ocupações e desocupações sequenciais de circuitos de via,
obedecendo às rotas estabelecidas para cada trem durante o seu percurso;

• Toda vez que um trem vier a ocupar a via sinalizada, a sua ocupação deverá ser 
associada a um prefixo de trem atribuído pelo controlador. A partir daí, utilizando
dos dados de traçado da via, premissas de segurança e das informações de campo 
obtidas em tempo real, o sistema terá condições de associar a cada nova 
ocupação do trem o seu prefixo;

• A prefixação e as alterações nos prefixos dos trens são possíveis em qualquer 
tempo; 

• A função Regulação Tráfego
do headway, por meio do controle dos tempos de paradas dos trens nas 
plataformas e envio de velocidade limite, taxa de frenagem e taxa de aceleração a 
serem desempenhados pelos tre

• A prefixação é recuperada automaticamente pelo ATO, em caso de perdas da 
mesma ou interrupção momentânea dos servidores;
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Tratamento dos Dados Específicos de Controle de Tráfego

Controle de alarmes 

Esta função aciona os dispositivos de sinalização de alarme na operação do 

econhecimento de alarmes por seleção individual e por página, 

além da classificação dos mesmos por categorias. 

Rastreamento de Trens 

O controle sobre as operações de entrada, movimentação e saída de trens 

nas linhas será facilitado pela prefixação dos trens, garantindo uma operação 

O rastreamento permite a execução das seguintes funções:

Identificar cada trem pelo seu prefixo, quando da sua entrada na via;
Efetuar a localização e indicar os trens em qualquer ponto da via, com exceção do 
PAS e do PAC. Trens oriundos desses pátios poderão ser identificados a partir das 

Fornecer em tempo real as informações sobre os trens em operação nas linhas, 
localização, prefixo, sentido de tráfego; 

Fornecer dados sobre anormalidades na operação dos trens, tais como 
desaparecimento, avanço de sinal, ocupação falsa, ocupação não detectada;

se nas ocupações e desocupações sequenciais de circuitos de via,
obedecendo às rotas estabelecidas para cada trem durante o seu percurso;
Toda vez que um trem vier a ocupar a via sinalizada, a sua ocupação deverá ser 
associada a um prefixo de trem atribuído pelo controlador. A partir daí, utilizando

çado da via, premissas de segurança e das informações de campo 
obtidas em tempo real, o sistema terá condições de associar a cada nova 
ocupação do trem o seu prefixo; 
A prefixação e as alterações nos prefixos dos trens são possíveis em qualquer 

Regulação Tráfego destina-se a efetuar a regulação de trens e controle 
por meio do controle dos tempos de paradas dos trens nas 

plataformas e envio de velocidade limite, taxa de frenagem e taxa de aceleração a 
serem desempenhados pelos trens em cada trecho da via. 
A prefixação é recuperada automaticamente pelo ATO, em caso de perdas da 
mesma ou interrupção momentânea dos servidores; 
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Esta função aciona os dispositivos de sinalização de alarme na operação do 

econhecimento de alarmes por seleção individual e por página, 

O controle sobre as operações de entrada, movimentação e saída de trens 

s, garantindo uma operação 

O rastreamento permite a execução das seguintes funções: 

Identificar cada trem pelo seu prefixo, quando da sua entrada na via; 
Efetuar a localização e indicar os trens em qualquer ponto da via, com exceção do 
PAS e do PAC. Trens oriundos desses pátios poderão ser identificados a partir das 

Fornecer em tempo real as informações sobre os trens em operação nas linhas, 

Fornecer dados sobre anormalidades na operação dos trens, tais como 
desaparecimento, avanço de sinal, ocupação falsa, ocupação não detectada; 

se nas ocupações e desocupações sequenciais de circuitos de via, 
obedecendo às rotas estabelecidas para cada trem durante o seu percurso; 
Toda vez que um trem vier a ocupar a via sinalizada, a sua ocupação deverá ser 
associada a um prefixo de trem atribuído pelo controlador. A partir daí, utilizando-se 

çado da via, premissas de segurança e das informações de campo 
obtidas em tempo real, o sistema terá condições de associar a cada nova 

A prefixação e as alterações nos prefixos dos trens são possíveis em qualquer 

se a efetuar a regulação de trens e controle 
por meio do controle dos tempos de paradas dos trens nas 

plataformas e envio de velocidade limite, taxa de frenagem e taxa de aceleração a 

A prefixação é recuperada automaticamente pelo ATO, em caso de perdas da 
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4.11.6. Características do 

• O software dos sistemas instalados no CCO deve at
aqui definidos quanto à comunicação com o campo, processamento de dados e 
interface homem x máquina;

• O software deve proporcionar facilidades para alterações do número de pontos 
supervisionados/telecomandados, assim como de 
aplicativos. Estas facilidades devem estar disponíveis ao usuário. Deverão ser 
explicitados e detalhados os procedimentos de 
de pontos supervisionados e telecomandados;

• As inicializações dos serv
intervenção, devendo a mesma configurar
de hardware/software. As falhas detectadas na inicialização que comprometam a 
realização de determinadas funções devem ser informada
funções afetadas deverão ser apresentadas em tela com aspecto diferente das 
funções disponíveis; 

• O sistema deverá possuir rotinas de autodiagnose 
falhas de hardware/software

operador do sistema e as funções afetadas deverão ser apresentadas nas telas 
com aspecto diferente das funções disponíveis. Deverá informar as rotinas de 
autodiagnose on-line disponíveis e as consequências operacionais resultantes;

• O sistema deverá possuir programas de teste que verifiquem os processadores 
individualmente com relação às principais funções de 
de comunicação, memórias, interfaces com periféricos, etc. Estes testes devem ser 
controlados pela console de
para hardware e suas condições de realização;

• Todas as alterações em elementos supervisionados, falhas em equipamentos, 
falhas de canal de comunicação (com os Controladores, dispositivos periféricos e 
entre processadores do sistema), interações homem x máquina, alterações de 
configuração, etc., devem 
data e hora. O sistema deve possibilitar backup para periféricos de última geração, 
disponíveis no mercado nacional a serem apresentados ao 
análise e aprovação. 

• Deve-se prever a geração de 
análises e serem de formato de planilhas com extensão de fácil utilização em 
softwares de uso corrente no mercado nacional. 

• Deve-se prever a possibilidade de filtros e de serem exportáveis em interfaces 
última geração e de uso comum, tais como USB;

• O sistema deverá ter flexibilidade para atribuição das categorias de trabalho das 
unidades da rede. As atribuições default serão dadas pela console de operação. As 
estações em um determinado console poderão 
console, possibilitando assim flexibilidade operacional. A mudança de atribuição de 
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Características do Software do Sistema Integrado de Tráfego

dos sistemas instalados no CCO deve atender aos requisitos funcionais 
aqui definidos quanto à comunicação com o campo, processamento de dados e 
interface homem x máquina; 

deve proporcionar facilidades para alterações do número de pontos 
supervisionados/telecomandados, assim como de acréscimo de novos módulos 
aplicativos. Estas facilidades devem estar disponíveis ao usuário. Deverão ser 
explicitados e detalhados os procedimentos de software para alteração do número 
de pontos supervisionados e telecomandados; 
As inicializações dos servidores deverão ser realizadas com o mínimo de 
intervenção, devendo a mesma configurar-se em função dos recursos disponíveis 

. As falhas detectadas na inicialização que comprometam a 
realização de determinadas funções devem ser informadas ao operador e as 
funções afetadas deverão ser apresentadas em tela com aspecto diferente das 

O sistema deverá possuir rotinas de autodiagnose on-line que permitam detectar 
hardware/software. As falhas detectadas deverão ser

operador do sistema e as funções afetadas deverão ser apresentadas nas telas 
com aspecto diferente das funções disponíveis. Deverá informar as rotinas de 

line disponíveis e as consequências operacionais resultantes;
deverá possuir programas de teste que verifiquem os processadores 

individualmente com relação às principais funções de hardware

de comunicação, memórias, interfaces com periféricos, etc. Estes testes devem ser 
controlados pela console de manutenção. Devera informar os testes disponíveis 

e suas condições de realização; 
Todas as alterações em elementos supervisionados, falhas em equipamentos, 
falhas de canal de comunicação (com os Controladores, dispositivos periféricos e 
entre processadores do sistema), interações homem x máquina, alterações de 
configuração, etc., devem ser armazenadas em disco rígido, associadas a local, 
data e hora. O sistema deve possibilitar backup para periféricos de última geração, 
disponíveis no mercado nacional a serem apresentados ao 

se prever a geração de relatórios, contendo todos os dados possíveis para 
análises e serem de formato de planilhas com extensão de fácil utilização em 

s de uso corrente no mercado nacional.  
se prever a possibilidade de filtros e de serem exportáveis em interfaces 

última geração e de uso comum, tais como USB; 
O sistema deverá ter flexibilidade para atribuição das categorias de trabalho das 
unidades da rede. As atribuições default serão dadas pela console de operação. As 
estações em um determinado console poderão receber atribuições de outra 
console, possibilitando assim flexibilidade operacional. A mudança de atribuição de 
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ender aos requisitos funcionais 
aqui definidos quanto à comunicação com o campo, processamento de dados e 
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acréscimo de novos módulos 

aplicativos. Estas facilidades devem estar disponíveis ao usuário. Deverão ser 
para alteração do número 

idores deverão ser realizadas com o mínimo de 
se em função dos recursos disponíveis 

. As falhas detectadas na inicialização que comprometam a 
s ao operador e as 

funções afetadas deverão ser apresentadas em tela com aspecto diferente das 

que permitam detectar 
. As falhas detectadas deverão ser informadas ao 

operador do sistema e as funções afetadas deverão ser apresentadas nas telas 
com aspecto diferente das funções disponíveis. Deverá informar as rotinas de 

line disponíveis e as consequências operacionais resultantes; 
deverá possuir programas de teste que verifiquem os processadores 

hardware, tais como canais 
de comunicação, memórias, interfaces com periféricos, etc. Estes testes devem ser 

manutenção. Devera informar os testes disponíveis 

Todas as alterações em elementos supervisionados, falhas em equipamentos, 
falhas de canal de comunicação (com os Controladores, dispositivos periféricos e 
entre processadores do sistema), interações homem x máquina, alterações de 

ser armazenadas em disco rígido, associadas a local, 
data e hora. O sistema deve possibilitar backup para periféricos de última geração, 
disponíveis no mercado nacional a serem apresentados ao METRÔ-DF para 

relatórios, contendo todos os dados possíveis para 
análises e serem de formato de planilhas com extensão de fácil utilização em 

se prever a possibilidade de filtros e de serem exportáveis em interfaces de 

O sistema deverá ter flexibilidade para atribuição das categorias de trabalho das 
unidades da rede. As atribuições default serão dadas pela console de operação. As 

receber atribuições de outra 
console, possibilitando assim flexibilidade operacional. A mudança de atribuição de 
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uma estação de trabalho só poderá ser realizada através dos consoles de 
Supervisão e Manutenção / Engenharia;

• O sistema deverá "monitorar" a op
acesso. Cada senha deverá estar vinculada a um operador e associada aos tipos 
de console que ele pode operar; Deverá haver um controle de acesso, com 
possibilidade de extração de relatórios para monitoramento dos ac
gerenciais. 

• O software do sistema deverá permitir auditorias no sistema através do 
rastreamento de senhas, acessos a arquivos, etc. Deverá informar as facilidades 
de auditoria em seu sistema;

• O sistema deverá prever facilidade de consulta a s
sistemas de informações, gerenciamento e planejamento externos a ele.

• Deve-se prever todas as interfaces atualizadas sem uso de adaptadores, 
conversores ou dispositivos de adaptação;

 
• Pode-se adequar/reconfigurar o hardware e s

integrado de controle centralizado em função da modernização e expansão ou 
fornecer um novo sistema que atenda todas as especificações funcionais, desde 
que previamente aprovado pelo 

4.11.7. Interface CCO x SAE x Sistema de S

4.11.7.1. Descrição da interface atual

O Sistema de Sinalização Online (SO) é um projeto de aquisição e 

processamento de informações da circulação de trens, atualmente em desenvolvimento 

por empregados do METRÔ

utiliza os dados do Sistema de Administração de Eventos (SAE) para:

• Painéis de Próximo Trem nas Estações;
• Direção, Operação e Manutenção, para auxílio na tomada de decisão;
• Ouvidoria e Comunicação Social, para comunicação com os usuários 
• Aplicativo do METRÔ

Os dados utilizados são obtidos no SAE por meio do Sistema de Captura, 

Administração e Distribuição de Eventos da Sinalização (SCADS), que são 

originalmente gerados nos Servidores de 

Gerenciamento da Operação (SIGOP).
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uma estação de trabalho só poderá ser realizada através dos consoles de 
Supervisão e Manutenção / Engenharia; 
O sistema deverá "monitorar" a operação dos consoles através de senhas de 
acesso. Cada senha deverá estar vinculada a um operador e associada aos tipos 
de console que ele pode operar; Deverá haver um controle de acesso, com 
possibilidade de extração de relatórios para monitoramento dos ac

do sistema deverá permitir auditorias no sistema através do 
rastreamento de senhas, acessos a arquivos, etc. Deverá informar as facilidades 
de auditoria em seu sistema; 
O sistema deverá prever facilidade de consulta a seu banco de dados por outros 
sistemas de informações, gerenciamento e planejamento externos a ele.

se prever todas as interfaces atualizadas sem uso de adaptadores, 
conversores ou dispositivos de adaptação; 

se adequar/reconfigurar o hardware e software existente no sistema 
integrado de controle centralizado em função da modernização e expansão ou 
fornecer um novo sistema que atenda todas as especificações funcionais, desde 
que previamente aprovado pelo METRÔ-DF. 

Interface CCO x SAE x Sistema de Sinalização Online  

Descrição da interface atual 

O Sistema de Sinalização Online (SO) é um projeto de aquisição e 

processamento de informações da circulação de trens, atualmente em desenvolvimento 

por empregados do METRÔ-DF no Laboratório de Inovações Metro

utiliza os dados do Sistema de Administração de Eventos (SAE) para:

Painéis de Próximo Trem nas Estações; 
Direção, Operação e Manutenção, para auxílio na tomada de decisão;
Ouvidoria e Comunicação Social, para comunicação com os usuários 

METRÔ-DF, para distribuição das informações.

Os dados utilizados são obtidos no SAE por meio do Sistema de Captura, 

Administração e Distribuição de Eventos da Sinalização (SCADS), que são 

originalmente gerados nos Servidores de Sinalização, e disponibilizados no Sistema de 

Gerenciamento da Operação (SIGOP). 
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uma estação de trabalho só poderá ser realizada através dos consoles de 

eração dos consoles através de senhas de 
acesso. Cada senha deverá estar vinculada a um operador e associada aos tipos 
de console que ele pode operar; Deverá haver um controle de acesso, com 
possibilidade de extração de relatórios para monitoramento dos acessos e ações 

do sistema deverá permitir auditorias no sistema através do 
rastreamento de senhas, acessos a arquivos, etc. Deverá informar as facilidades 

eu banco de dados por outros 
sistemas de informações, gerenciamento e planejamento externos a ele. 

se prever todas as interfaces atualizadas sem uso de adaptadores, 

oftware existente no sistema 
integrado de controle centralizado em função da modernização e expansão ou 
fornecer um novo sistema que atenda todas as especificações funcionais, desde 

O Sistema de Sinalização Online (SO) é um projeto de aquisição e 

processamento de informações da circulação de trens, atualmente em desenvolvimento 

DF no Laboratório de Inovações Metroviárias (LIMa), e 

utiliza os dados do Sistema de Administração de Eventos (SAE) para: 

Direção, Operação e Manutenção, para auxílio na tomada de decisão; 
Ouvidoria e Comunicação Social, para comunicação com os usuários e mídia; 

, para distribuição das informações. 

Os dados utilizados são obtidos no SAE por meio do Sistema de Captura, 

Administração e Distribuição de Eventos da Sinalização (SCADS), que são 

Sinalização, e disponibilizados no Sistema de 
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Figura 2- Esquema de funcionamento do Projeto Sinalização Online

O SAE atualmente implantado não foi projetado para fornecer dados para o 

SO por meio de uma API (Aplication 

padronizada. A captura desses dados é possível apenas por meio de monitoramento 

do armazenamento interno dos arquivos. Além de apresentar atraso no processo de 

captura, essa forma de aquisição de dados é mais suscetív

O atual SAE não registra alguns dados importantes como:

• Estado da função Estratégia Y;
• Comando na função Estratégia Y;
• Dados relativos à varredura;
• Atualização do estado dos equipamentos após falha.

Destaca-se também no tocante a essa interface

para o aperfeiçoamento da prestação de serviço, com a otimização da circulação de 

trens para melhor atendimento da demanda e com consumo de energia mais eficiente, 

em especial quanto à maximização do uso da energia regenerada p

dos trens. Essas soluções podem ser produtos comerciais ou desenvolvidas 
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Esquema de funcionamento do Projeto Sinalização Online

O SAE atualmente implantado não foi projetado para fornecer dados para o 

Aplication Programming Interface) nem outra forma 

padronizada. A captura desses dados é possível apenas por meio de monitoramento 

do armazenamento interno dos arquivos. Além de apresentar atraso no processo de 

captura, essa forma de aquisição de dados é mais suscetível a erros.

O atual SAE não registra alguns dados importantes como:

Estado da função Estratégia Y; 
Comando na função Estratégia Y; 
Dados relativos à varredura; 
Atualização do estado dos equipamentos após falha. 

se também no tocante a essa interface, projetos no âmbito do LIMa 

para o aperfeiçoamento da prestação de serviço, com a otimização da circulação de 

trens para melhor atendimento da demanda e com consumo de energia mais eficiente, 

em especial quanto à maximização do uso da energia regenerada p

dos trens. Essas soluções podem ser produtos comerciais ou desenvolvidas 
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Esquema de funcionamento do Projeto Sinalização Online 

O SAE atualmente implantado não foi projetado para fornecer dados para o 

) nem outra forma 

padronizada. A captura desses dados é possível apenas por meio de monitoramento 

do armazenamento interno dos arquivos. Além de apresentar atraso no processo de 

el a erros. 

O atual SAE não registra alguns dados importantes como: 

, projetos no âmbito do LIMa 

para o aperfeiçoamento da prestação de serviço, com a otimização da circulação de 

trens para melhor atendimento da demanda e com consumo de energia mais eficiente, 

em especial quanto à maximização do uso da energia regenerada pelo freio dinâmico 

dos trens. Essas soluções podem ser produtos comerciais ou desenvolvidas 
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internamente pelo LIMa, e tem perspectiva de trazer diversos benefícios, como 

regularidade na prestação e serviços e economia de energia elétrica.

4.11.7.2. Requisitos da nov

• Desenvolvimento de API que atenda a requisição de sistemas externos para 
exportação de dados para o SO;

• A API deve estar disponível diretamente nos Servidores de Controle;
• A API deve seguir o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol);
• A API deve seguir linguagem de padrões como railML (Railway Markup Language), 

OpenTrack API ou mesmo uma linguagem definida em conjunto entre o 
DF e a CONTRATADA;

• Outras formas de exportação de dados
CONTRATADA, porém devem atender plenamente as diretrizes apontadas e não 
transferir ao METRÔ-DF
sistemas para captura de dados;

• Devem ser disponibilizadas ao SO todas as informações
servidores, entre elas: estados dos equipamentos, alarmes, comandos, regulação, 
posição dos trens, configurações do sistema, resultados de cálculos e quaisquer 
outros que os servidores recebam ou venham a processar/ calcular/ armazenar;

• Os dados que os servidores de sinalização obtiverem ou calcularem devem ser 
disponibilizados tempestivamente à interface API para o envio para o SO, sem 
tolerância à atrasos ou retenção de informações;

• As atualizações de varredura ou novo estado de todos 
de recuperação de falha devem estar disponíveis ao API para envio ao SO para 
refletir de forma fidedigna a situação operacional;

• Os servidores devem atender as requisições de histórico de dados e reenvio de 
informações, com o objeti

• O Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego (SCT) também deve estar 
preparado para atender a comandos de sistemas externos. Esses comandos 
buscam intervir, de forma automatizada, na circulação de trens, pe
no planejamento e execução de estratégias especiais conforme vão sendo 
identificados novos cenários operacionais, mesmo após a implantação dos 
sistemas. Essa previsão tem as seguintes motivações:

o Tendo em vista os projetos em desenvolvimen
de otimização da circulação de trens para melhor atendimento da 
demanda e com consumo de energia mais eficiente (maximização do uso 
da energia regenerada pelo freio dinâmico) ;

o A possibilidade de integração com Sistemas de Plane
com o objetivo de otimizar a prestação de serviço, horários, uso de 
material rodante e energia, a exemplo do OPENTRACK 
(http://www.opentrack.ch
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internamente pelo LIMa, e tem perspectiva de trazer diversos benefícios, como 

regularidade na prestação e serviços e economia de energia elétrica.

Requisitos da nova interface 

Desenvolvimento de API que atenda a requisição de sistemas externos para 
exportação de dados para o SO; 
A API deve estar disponível diretamente nos Servidores de Controle;
A API deve seguir o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol);

I deve seguir linguagem de padrões como railML (Railway Markup Language), 
OpenTrack API ou mesmo uma linguagem definida em conjunto entre o 

e a CONTRATADA; 
Outras formas de exportação de dados podem ser apresentadas pela 
CONTRATADA, porém devem atender plenamente as diretrizes apontadas e não 

DF a responsabilidade de desenvolvimento de soluções e 
sistemas para captura de dados; 
Devem ser disponibilizadas ao SO todas as informações (sem exceções) dos 
servidores, entre elas: estados dos equipamentos, alarmes, comandos, regulação, 
posição dos trens, configurações do sistema, resultados de cálculos e quaisquer 
outros que os servidores recebam ou venham a processar/ calcular/ armazenar;
Os dados que os servidores de sinalização obtiverem ou calcularem devem ser 
disponibilizados tempestivamente à interface API para o envio para o SO, sem 
tolerância à atrasos ou retenção de informações; 
As atualizações de varredura ou novo estado de todos os equipamentos em caso 
de recuperação de falha devem estar disponíveis ao API para envio ao SO para 
refletir de forma fidedigna a situação operacional; 
Os servidores devem atender as requisições de histórico de dados e reenvio de 
informações, com o objetivo de manter a sincronização entre os sistemas.
O Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego (SCT) também deve estar 
preparado para atender a comandos de sistemas externos. Esses comandos 
buscam intervir, de forma automatizada, na circulação de trens, pe
no planejamento e execução de estratégias especiais conforme vão sendo 
identificados novos cenários operacionais, mesmo após a implantação dos 
sistemas. Essa previsão tem as seguintes motivações: 

Tendo em vista os projetos em desenvolvimento pelo LIMa com o objetivo 
de otimização da circulação de trens para melhor atendimento da 
demanda e com consumo de energia mais eficiente (maximização do uso 
da energia regenerada pelo freio dinâmico) ; 
A possibilidade de integração com Sistemas de Plane
com o objetivo de otimizar a prestação de serviço, horários, uso de 
material rodante e energia, a exemplo do OPENTRACK 
http://www.opentrack.ch). Esse tipo de sistema gera como resultado 
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internamente pelo LIMa, e tem perspectiva de trazer diversos benefícios, como 

regularidade na prestação e serviços e economia de energia elétrica. 

Desenvolvimento de API que atenda a requisição de sistemas externos para 

A API deve estar disponível diretamente nos Servidores de Controle; 
A API deve seguir o protocolo SOAP (Simple Object Access Protocol); 

I deve seguir linguagem de padrões como railML (Railway Markup Language), 
OpenTrack API ou mesmo uma linguagem definida em conjunto entre o METRÔ-

ser apresentadas pela 
CONTRATADA, porém devem atender plenamente as diretrizes apontadas e não 

a responsabilidade de desenvolvimento de soluções e 

(sem exceções) dos 
servidores, entre elas: estados dos equipamentos, alarmes, comandos, regulação, 
posição dos trens, configurações do sistema, resultados de cálculos e quaisquer 
outros que os servidores recebam ou venham a processar/ calcular/ armazenar; 
Os dados que os servidores de sinalização obtiverem ou calcularem devem ser 
disponibilizados tempestivamente à interface API para o envio para o SO, sem 

os equipamentos em caso 
de recuperação de falha devem estar disponíveis ao API para envio ao SO para 

Os servidores devem atender as requisições de histórico de dados e reenvio de 
vo de manter a sincronização entre os sistemas. 

O Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego (SCT) também deve estar 
preparado para atender a comandos de sistemas externos. Esses comandos 
buscam intervir, de forma automatizada, na circulação de trens, permitindo ajustes 
no planejamento e execução de estratégias especiais conforme vão sendo 
identificados novos cenários operacionais, mesmo após a implantação dos 

to pelo LIMa com o objetivo 
de otimização da circulação de trens para melhor atendimento da 
demanda e com consumo de energia mais eficiente (maximização do uso 

A possibilidade de integração com Sistemas de Planejamento comercial 
com o objetivo de otimizar a prestação de serviço, horários, uso de 
material rodante e energia, a exemplo do OPENTRACK 

). Esse tipo de sistema gera como resultado 
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Tabelas e Pro
trens. Além desse resultado, esses sistemas poder ser interligados com o 
SCT, permitindo o acompanhamento em tempo real da execução do 
planejamento e, ainda, ajustes e intervenções (como novos tempo
parada, níveis de desempenho, retenções, despachos, rotas, manobras, 
configurações de regulação, etc) para a execução do serviço de 
transporte ótimo, em especial em casos de atrasos ou ocorrências. 

• Ressalte-se que o uso de comandos gerados por sistem
servidores não possuem quaisquer implicações de segurança, pois a circulação 
dos trens continua plenamente garantida pelo intertravamento.

 

4.12. Unidades Remotas do Sistema de Tráfego

Os CMTs modernos de diversas soluções já desempenham as 

funcionalidades das Unidades Remotas do Sistema de Tráfego. Por esse motivo, 

possivelmente, não haverá necessidade de novas UTR

E11, E17 e E33, tendo em vista que o CMT desses domínios será trocado. É 

responsabilidade da CONTRATADA ret

acondicionar no almoxarifado do METRÔ

Caso a solução da CONTRATADA contemple a funcionalidade da UTR

equipamento independente do CMT, será aceito o fornecimento em equipamentos 

separados. 

Não haverá nenhuma a

domínios  E13, E19, E23 eE27, por esse motivo não haverá intervenções nas UTR

desses domínios. 

Caso a CONTRATADA verifique, durante a fase de vistorias e elaboração do 

Projeto Executivo, a necessidade de M

domínios que não terão mudanças no ATP, deverá indicar a necessidade ao corpo 

técnico do METRÔ-DF composto por gestão e fiscalização. Inclusões ou alterações só 

serão admitidas com prévia aprovação do METRÔ

Caso novas Unidades Remotas de Tráfego ou respectivas modernizações 

venham a ser incluídas no escopo, deverão atender às características elencadas no 

item a seguir “Características das Unidades Remotas”.
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Tabelas e Programas Horários, com todo o planejamento da circulação de 
trens. Além desse resultado, esses sistemas poder ser interligados com o 
SCT, permitindo o acompanhamento em tempo real da execução do 
planejamento e, ainda, ajustes e intervenções (como novos tempo
parada, níveis de desempenho, retenções, despachos, rotas, manobras, 
configurações de regulação, etc) para a execução do serviço de 
transporte ótimo, em especial em casos de atrasos ou ocorrências. 

se que o uso de comandos gerados por sistem
servidores não possuem quaisquer implicações de segurança, pois a circulação 
dos trens continua plenamente garantida pelo intertravamento.

Unidades Remotas do Sistema de Tráfego 

Os CMTs modernos de diversas soluções já desempenham as 

onalidades das Unidades Remotas do Sistema de Tráfego. Por esse motivo, 

possivelmente, não haverá necessidade de novas UTR-Ts nos domínios E02, E07, 

E11, E17 e E33, tendo em vista que o CMT desses domínios será trocado. É 

responsabilidade da CONTRATADA retirar as UTRs substituídas e entregar e 

acondicionar no almoxarifado do METRÔ-DF. 

Caso a solução da CONTRATADA contemple a funcionalidade da UTR

equipamento independente do CMT, será aceito o fornecimento em equipamentos 

Não haverá nenhuma alteração no subsistema ATP de Estação e Via nos 

domínios  E13, E19, E23 eE27, por esse motivo não haverá intervenções nas UTR

Caso a CONTRATADA verifique, durante a fase de vistorias e elaboração do 

Projeto Executivo, a necessidade de Modernizações ou intervenções nas URT

domínios que não terão mudanças no ATP, deverá indicar a necessidade ao corpo 

DF composto por gestão e fiscalização. Inclusões ou alterações só 

serão admitidas com prévia aprovação do METRÔ-DF.  

Caso novas Unidades Remotas de Tráfego ou respectivas modernizações 

venham a ser incluídas no escopo, deverão atender às características elencadas no 

item a seguir “Características das Unidades Remotas”. 

Nº folha 64 / Nº total folhas 124 

gramas Horários, com todo o planejamento da circulação de 
trens. Além desse resultado, esses sistemas poder ser interligados com o 
SCT, permitindo o acompanhamento em tempo real da execução do 
planejamento e, ainda, ajustes e intervenções (como novos tempos de 
parada, níveis de desempenho, retenções, despachos, rotas, manobras, 
configurações de regulação, etc) para a execução do serviço de 
transporte ótimo, em especial em casos de atrasos ou ocorrências.  

se que o uso de comandos gerados por sistemas externos nos 
servidores não possuem quaisquer implicações de segurança, pois a circulação 
dos trens continua plenamente garantida pelo intertravamento. 

Os CMTs modernos de diversas soluções já desempenham as 

onalidades das Unidades Remotas do Sistema de Tráfego. Por esse motivo, 

Ts nos domínios E02, E07, 

E11, E17 e E33, tendo em vista que o CMT desses domínios será trocado. É 

irar as UTRs substituídas e entregar e 

Caso a solução da CONTRATADA contemple a funcionalidade da UTR-T em 

equipamento independente do CMT, será aceito o fornecimento em equipamentos 

lteração no subsistema ATP de Estação e Via nos 

domínios  E13, E19, E23 eE27, por esse motivo não haverá intervenções nas UTR-Ts 

Caso a CONTRATADA verifique, durante a fase de vistorias e elaboração do 

odernizações ou intervenções nas URT-Ts dos 

domínios que não terão mudanças no ATP, deverá indicar a necessidade ao corpo 

DF composto por gestão e fiscalização. Inclusões ou alterações só 

Caso novas Unidades Remotas de Tráfego ou respectivas modernizações 

venham a ser incluídas no escopo, deverão atender às características elencadas no 
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4.12.1. Características das Unidades Remotas

Todos os equipamentos propostos deverão ser apropriados para ambientes 

agressivos, sujeitos à poeira, vibração e atenderem às condições climáticas.

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem 

implementadas com base na última geração tecnológica,

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces 

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação.

As funções básicas que deverão ser atendidas pelas UTRs ou controla

são, no mínimo: 

4.12.1.1. Leitura de estado dos pont

 

• As UTR’s do Sistema de Tráfego deverão estar dimensionadas para atender os 
pontos supervisionados, e as segui

o Com o intertravamento local (Cont

o Com o Posto de Controle Local (PCT)

o Com as UTR’s dos domínios adjacentes

o Com o CCT; 

• Deverão ainda ser prev
cada tipo de entrada. 

4.12.1.2. Envio de comandos:

• Os comandos enviados aos equipamentos de campo 
sistema de tráfego deverão ser realizados
equipamentos de intertravamento existentes. 

• Os comandos enviados aos equipa
sistema de energia deverão ser realizados de forma compatível com os 
equipamentos de campo do sistema de energia. 

4.12.1.3. Comunicação com os servidores, por meio do STD, com protocolo 
TCP/IP: 

• Deve ser prevista atualização tecnológica das interfaces de comunicação com o
STD, eliminando o uso de conversores. A velocidade de transmissão
parâmetros do nível 1 do protocolo devem ser especificados, levando
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Características das Unidades Remotas 

equipamentos propostos deverão ser apropriados para ambientes 

agressivos, sujeitos à poeira, vibração e atenderem às condições climáticas.

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem 

implementadas com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces 

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação.

As funções básicas que deverão ser atendidas pelas UTRs ou controla

Leitura de estado dos pontos supervisionados e interfaces:

As UTR’s do Sistema de Tráfego deverão estar dimensionadas para atender os 
pontos supervisionados, e as seguintes interfaces de comunicação:

Com o intertravamento local (Controlador de Movimentação dos Trens), 

o de Controle Local (PCT) 

TR’s dos domínios adjacentes 

previstas as proteções necessárias a ruídos e transientes para 

Envio de comandos: 

Os comandos enviados aos equipamentos de campo por meio
tráfego deverão ser realizados de forma compatível com os 

equipamentos de intertravamento existentes.  
Os comandos enviados aos equipamentos de campo por meio das UTR

nergia deverão ser realizados de forma compatível com os 
equipamentos de campo do sistema de energia.  

Comunicação com os servidores, por meio do STD, com protocolo 

atualização tecnológica das interfaces de comunicação com o
STD, eliminando o uso de conversores. A velocidade de transmissão
parâmetros do nível 1 do protocolo devem ser especificados, levando
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equipamentos propostos deverão ser apropriados para ambientes 

agressivos, sujeitos à poeira, vibração e atenderem às condições climáticas. 

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem 

devem também privilegiar a 

padronização e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces 

físicas, sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação. 

As funções básicas que deverão ser atendidas pelas UTRs ou controladores 

os supervisionados e interfaces: 

As UTR’s do Sistema de Tráfego deverão estar dimensionadas para atender os 
ntes interfaces de comunicação: 

rolador de Movimentação dos Trens),  

as proteções necessárias a ruídos e transientes para 

por meio das UTRs do 
de forma compatível com os 

mentos de campo por meio das UTRs do 
nergia deverão ser realizados de forma compatível com os 

Comunicação com os servidores, por meio do STD, com protocolo 

atualização tecnológica das interfaces de comunicação com o 
STD, eliminando o uso de conversores. A velocidade de transmissão e os demais 
parâmetros do nível 1 do protocolo devem ser especificados, levando-se em 
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consideração os meios de transmissão disponíveis. Este protocolo deverá atender 
os seguintes requisitos:

o Detectar erros de transmissão;
o Evitar impasses transmissão / recepção;
o Possibilitar retorno automático de UTR fora do ciclo de varredura;
o Prever time-out de comunicação;
o Prever solução para conflitos de acesso.

 

• Todas as interfaces entre elementos dos si
com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a padronização 
e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces físicas, 
sendo admitido somente em situações extremas e de difícil ade
aprovação pelo METRÔ

 

4.12.1.4. Proteção a falhas de 

• A UTR deverá possuir proteções contra falhas de 
minimizar as consequências de uma operação degradada. Deve
verificação da integridade de dados em RAM e EPROM, proteção contra a perda 
do programa por meio
em sua proposta os t
detectadas. 

 

4.12.1.5. Expansibilidade:

• A UTR ou controlador lógico deverá permitir ampliações de pontos 
supervisionados/telecomandados 
E/S. Deve-se informar a capacidade
modularidade de seus cartões de E/S e 
cartões em uso, deve-
interface. 

• A eventual expansão de gabinete deverá ser viabilizada t
acréscimo de módulos.

• As ampliações e reconfigurações das E/S devem utilizar ferramenta de 
fabricante, de forma a garantir a inicialização dos mesmos de forma confiável e 
padronizada. 

• As facilidades de software

devem ser explicitadas e detalhadas.
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consideração os meios de transmissão disponíveis. Este protocolo deverá atender 
: 

Detectar erros de transmissão; 
Evitar impasses transmissão / recepção; 
Possibilitar retorno automático de UTR fora do ciclo de varredura;

de comunicação; 
Prever solução para conflitos de acesso. 

Todas as interfaces entre elementos dos sistemas, além de serem implementadas 
com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a padronização 
e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces físicas, 
sendo admitido somente em situações extremas e de difícil ade

METRÔ-DF. 

Proteção a falhas de hardware/software: 

A UTR deverá possuir proteções contra falhas de software e 
minimizar as consequências de uma operação degradada. Deve
verificação da integridade de dados em RAM e EPROM, proteção contra a perda 

por meio de watch-dog ou similares. O proponente deverá explicitar 
em sua proposta os tipos de autodiagnose e os tratamentos de falhas 

Expansibilidade: 

A UTR ou controlador lógico deverá permitir ampliações de pontos 
supervisionados/telecomandados por meio do acréscimo de cartões eletrônicos de 

informar a capacidade de ampliação de seu equipamento, 
modularidade de seus cartões de E/S e quantidade de slots no gabinete. Para os 

-se prever folga de uso mínimo de 10% para as portas de 

A eventual expansão de gabinete deverá ser viabilizada também pelo simples 
acréscimo de módulos. 

As ampliações e reconfigurações das E/S devem utilizar ferramenta de 
fabricante, de forma a garantir a inicialização dos mesmos de forma confiável e 

software para alterações no número de pontos supervisionados 
devem ser explicitadas e detalhadas. 
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consideração os meios de transmissão disponíveis. Este protocolo deverá atender 

Possibilitar retorno automático de UTR fora do ciclo de varredura; 

stemas, além de serem implementadas 
com base na última geração tecnológica, devem também privilegiar a padronização 
e não se admitirá o uso de adaptadores de protocolos ou de interfaces físicas, 
sendo admitido somente em situações extremas e de difícil adequação, após 

e hardware a fim de 
minimizar as consequências de uma operação degradada. Deve-se prever a 
verificação da integridade de dados em RAM e EPROM, proteção contra a perda 

. O proponente deverá explicitar 
ipos de autodiagnose e os tratamentos de falhas 

A UTR ou controlador lógico deverá permitir ampliações de pontos 
artões eletrônicos de 

de ampliação de seu equipamento, 
quantidade de slots no gabinete. Para os 

se prever folga de uso mínimo de 10% para as portas de 

ambém pelo simples 

As ampliações e reconfigurações das E/S devem utilizar ferramenta de software do 
fabricante, de forma a garantir a inicialização dos mesmos de forma confiável e 

s no número de pontos supervisionados 
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• As ferramentas especiais (
diagnósticos e manutenção
fornecidas. 

4.12.1.6. Requisitos de Software

• Poderá haver substituição da UTR por controlador lógico
compatíveis; 

• Deverão ser fornecidas ferramentas especializadas e atualizadas para diagnóstico 
lógico e suporte à manutenção.

• O software deve atender aos requisitos funci
supervisão e telecomandos dos elementos de campo, bem como a comunicação 
com os Servidores; 

• O hardware e software

de pontos supervisionados/telecomandados, assim como de 
módulos aplicativos. Estas facilidades devem estar disponíveis ao usuário. Deverá 
informar os procedimentos de 
supervisionados e telecomandados;

• Deve possuir, no mínimo, rotinas de autodiagnose
em memória volátil e não volátil, bem como "armadilhas" de 
implementadas através de 
através de leds e, no caso de não comprometerem a comunicação com os 
servidores, devem ser passados parâmetros que facilitem a atuação de correção 
(Ex: para falha de RAM passa
rotinas de autodiagnose e o tratamento de anoma

• Deve possuir programa de auto teste off
programáveis (contadores/temporizadores, interfaces, etc), memórias (volátil e não 
volátil) e cartões de I/O. Este programa pode estar sob o controle de dispositivo 
externo, tal como um notebook. Durante a realização dos testes off
assegurada à retirada da tensão de alimentação dos relés de saída;

• Deverá fornecer informações de falhas de comando, indicações e também 
daquelas apontadas pelas rotinas de auto
armazenadas localmente e também enviadas nos ciclos de varredura para 
pesquisa de falha. Os 
de transparência em relação às remotas existentes no que se refere à 
telesupervisão / telecomando.

4.13. Bastidores  

Os requisitos construtivos dos bastidores localizados nas salas técnicas 

deverão obedecer as seguintes características

ATO de estações: 
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As ferramentas especiais (hardware e software) utilizadas para configurações, 
diagnósticos e manutenção devem sofrer atualizações tecnológicas e

Software 

Poderá haver substituição da UTR por controlador lógico (CLP)

Deverão ser fornecidas ferramentas especializadas e atualizadas para diagnóstico 
lógico e suporte à manutenção. 

deve atender aos requisitos funcionais aqui definidos quanto à 
supervisão e telecomandos dos elementos de campo, bem como a comunicação 

software devem proporcionar facilidades para alteração do número 
de pontos supervisionados/telecomandados, assim como de acréscimo de novos
módulos aplicativos. Estas facilidades devem estar disponíveis ao usuário. Deverá 
informar os procedimentos de software para alteração do número de pontos 
supervisionados e telecomandados; 
Deve possuir, no mínimo, rotinas de autodiagnose on-line para detecção de falhas 
em memória volátil e não volátil, bem como "armadilhas" de 
implementadas através de watch-dog. As falhas detectadas devem ser sinalizadas 

e, no caso de não comprometerem a comunicação com os 
servidores, devem ser passados parâmetros que facilitem a atuação de correção 
(Ex: para falha de RAM passa-se o endereço defeituoso). Deve relacionar suas 
rotinas de autodiagnose e o tratamento de anomalias; 
Deve possuir programa de auto teste off-line que verifique os dispositivos lógicos 
programáveis (contadores/temporizadores, interfaces, etc), memórias (volátil e não 
volátil) e cartões de I/O. Este programa pode estar sob o controle de dispositivo 

terno, tal como um notebook. Durante a realização dos testes off
assegurada à retirada da tensão de alimentação dos relés de saída;
Deverá fornecer informações de falhas de comando, indicações e também 
daquelas apontadas pelas rotinas de autodiagnose. Estas informações serão 
armazenadas localmente e também enviadas nos ciclos de varredura para 

 softwares a serem fornecidos devem atender às exigências 
de transparência em relação às remotas existentes no que se refere à 

supervisão / telecomando. 

Os requisitos construtivos dos bastidores localizados nas salas técnicas 

deverão obedecer as seguintes características, tanto para os equipamentos do ATP e 
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) utilizadas para configurações, 
devem sofrer atualizações tecnológicas e serem 

(CLP) ou dispositivos 

Deverão ser fornecidas ferramentas especializadas e atualizadas para diagnóstico 

onais aqui definidos quanto à 
supervisão e telecomandos dos elementos de campo, bem como a comunicação 

devem proporcionar facilidades para alteração do número 
acréscimo de novos 

módulos aplicativos. Estas facilidades devem estar disponíveis ao usuário. Deverá 
para alteração do número de pontos 

para detecção de falhas 
em memória volátil e não volátil, bem como "armadilhas" de software 

. As falhas detectadas devem ser sinalizadas 
e, no caso de não comprometerem a comunicação com os 

servidores, devem ser passados parâmetros que facilitem a atuação de correção 
se o endereço defeituoso). Deve relacionar suas 

line que verifique os dispositivos lógicos 
programáveis (contadores/temporizadores, interfaces, etc), memórias (volátil e não 
volátil) e cartões de I/O. Este programa pode estar sob o controle de dispositivo 

terno, tal como um notebook. Durante a realização dos testes off-line deve ser 
assegurada à retirada da tensão de alimentação dos relés de saída; 
Deverá fornecer informações de falhas de comando, indicações e também 

diagnose. Estas informações serão 
armazenadas localmente e também enviadas nos ciclos de varredura para 

atender às exigências 
de transparência em relação às remotas existentes no que se refere à 

Os requisitos construtivos dos bastidores localizados nas salas técnicas 

tanto para os equipamentos do ATP e 
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As peças serão pintadas, preferencialmente, com tinta pó eletrostático à 

base de resina Poliéster na cor cinza MUNSELL N6,5 texturizada

A espessura de camada da tinta terá entre 50 a 100 micras. 

A aderência da camada pintada atenderá 

985.  

Os gabinetes terão os seguintes comprimentos máximos

dimensão das salas existentes

Altura 
(mm) 

2380

 

Os gabinetes terão grau de proteção IP52. 

Os gabinetes terão portas com chave tipo miolo universal, remo

guarnição de borracha. 

Cada gabinete possuirá 4 olhais para suspensão e transporte, e um módulo 

exaustor localizado no teto. 

4.14. Sistema ATO 

4.14.1. Geral 

Nas estações da extensão deverão estar inclusos a impla

Estação compatível com o atual sistema instalado (ATO Estação e ATO de Bordo), 

sendo necessário que a interface seja totalmente “amigável”, inclusive nos trechos 

onde foram consideradas as remodelações conforme PVS recomendado do projeto 

básico (Cenário 2). 

O CCO e os Postos de Controle Local (PCL) dos domínios expandidos ou 

modernizados devem ser atualizados conforme o PVS recomendado e readequado 

com a tecnologia ofertada. Inclusive as interações com o Controle de Tráfego 

Centralizado (CTC), incluindo os relatórios.
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As peças serão pintadas, preferencialmente, com tinta pó eletrostático à 

base de resina Poliéster na cor cinza MUNSELL N6,5 texturizada, preferencialmente

A espessura de camada da tinta terá entre 50 a 100 micras. 

A aderência da camada pintada atenderá a GRADE 0 conforme ABNT MB 

Os gabinetes terão os seguintes comprimentos máximos

dimensão das salas existentes:  

Altura 
 

Largura 
(mm) 

Profund
idade (mm)

2380 800 

Os gabinetes terão grau de proteção IP52.  

terão portas com chave tipo miolo universal, remo

Cada gabinete possuirá 4 olhais para suspensão e transporte, e um módulo 

exaustor localizado no teto.  

Nas estações da extensão deverão estar inclusos a impla

Estação compatível com o atual sistema instalado (ATO Estação e ATO de Bordo), 

sendo necessário que a interface seja totalmente “amigável”, inclusive nos trechos 

onde foram consideradas as remodelações conforme PVS recomendado do projeto 

O CCO e os Postos de Controle Local (PCL) dos domínios expandidos ou 

modernizados devem ser atualizados conforme o PVS recomendado e readequado 

com a tecnologia ofertada. Inclusive as interações com o Controle de Tráfego 

C), incluindo os relatórios. 
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As peças serão pintadas, preferencialmente, com tinta pó eletrostático à 

, preferencialmente.  

A espessura de camada da tinta terá entre 50 a 100 micras.  

a GRADE 0 conforme ABNT MB 

Os gabinetes terão os seguintes comprimentos máximos, em decorrência da 

Profund
idade (mm) 

800 

terão portas com chave tipo miolo universal, removível e 

Cada gabinete possuirá 4 olhais para suspensão e transporte, e um módulo 

Nas estações da extensão deverão estar inclusos a implantação do ATO de 

Estação compatível com o atual sistema instalado (ATO Estação e ATO de Bordo), 

sendo necessário que a interface seja totalmente “amigável”, inclusive nos trechos 

onde foram consideradas as remodelações conforme PVS recomendado do projeto 

O CCO e os Postos de Controle Local (PCL) dos domínios expandidos ou 

modernizados devem ser atualizados conforme o PVS recomendado e readequado 

com a tecnologia ofertada. Inclusive as interações com o Controle de Tráfego 
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Nas estações do trecho existente, deverá ser realizada a modernização do 

software do ATO de Estações e Via. Essa modernização será necessária para suportar 

a otimização da Função Regulação de Tráfego que será realizada no CCO.

Todo o Mapeamento dos Níveis de Desempenho de cada uma das estações 

será reestruturado. A nova configuração deverá permitir o passo de 10 segundos no 

tempo de percurso entre NDs adjacentes e disponibilizar 5 diferentes ND’s por trecho.

O novo mapeamento do

garantam que o passo definido entre níveis adjacentes será cumprido. Ao final dessas 

simulações deverão ser gerados os chamados Relatórios de Simulação de Nível de 

Desempenho. Esses relatórios deverão ser ap

desenvolvimento do software do ATO de Estação. Na fase de testes de 

comissionamento em campo serão validados os NDs configurados com o objetivo de 

se verificar que o passo de 10 segundos entre NDs adjacentes é cumprido na prática

de responsabilidade da CONTRATADA realizar ajustes na configuração dos NDs caso 

haja discrepância entre a simulação e o desempenho real, não podendo alegar motivos 

de via, material rodante ou outros para se justificar eventual desvio.

Essa modernização abrange tanto as estações operacionais, como não 

operacionais, totalizando 29 estações. Como a Estação Águas Claras possui 2 

gabinetes ATO (17A e 17B), o quantitativo total de ATO’s com o software modernizado 

será 30.  

 Entre outros aplic

seguintes documentos:1. Especificação Técnica de 

atualizada; 2.Especificação Técnica do 

4.14.2. Caixa de Controle de Via do ATO

As Caixas de Controle de Via do ATO deverão apresentar no mínimo as 

mesmas características daquelas empregadas nas instalações existentes. Para tanto, 

estarão disponíveis as especificações dos fornecimentos anteriores nos arquivos do 

METRÔ-DF. 

 

Deverão ser observados o
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Nas estações do trecho existente, deverá ser realizada a modernização do 

software do ATO de Estações e Via. Essa modernização será necessária para suportar 

a otimização da Função Regulação de Tráfego que será realizada no CCO.

Todo o Mapeamento dos Níveis de Desempenho de cada uma das estações 

será reestruturado. A nova configuração deverá permitir o passo de 10 segundos no 

tempo de percurso entre NDs adjacentes e disponibilizar 5 diferentes ND’s por trecho.

O novo mapeamento dos ND’s será realizado por meio de simulações que 

garantam que o passo definido entre níveis adjacentes será cumprido. Ao final dessas 

simulações deverão ser gerados os chamados Relatórios de Simulação de Nível de 

Desempenho. Esses relatórios deverão ser aprovados antes do inicio do 

desenvolvimento do software do ATO de Estação. Na fase de testes de 

comissionamento em campo serão validados os NDs configurados com o objetivo de 

se verificar que o passo de 10 segundos entre NDs adjacentes é cumprido na prática

de responsabilidade da CONTRATADA realizar ajustes na configuração dos NDs caso 

haja discrepância entre a simulação e o desempenho real, não podendo alegar motivos 

de via, material rodante ou outros para se justificar eventual desvio.

Essa modernização abrange tanto as estações operacionais, como não 

operacionais, totalizando 29 estações. Como a Estação Águas Claras possui 2 

gabinetes ATO (17A e 17B), o quantitativo total de ATO’s com o software modernizado 

Entre outros aplicáveis, essa modernização também deverá contemplar os 

. Especificação Técnica de Software do ATO de Estação e Via 

.Especificação Técnica do ATO de Estação e Via Atualizada.

Caixa de Controle de Via do ATO 

Controle de Via do ATO deverão apresentar no mínimo as 

mesmas características daquelas empregadas nas instalações existentes. Para tanto, 

estarão disponíveis as especificações dos fornecimentos anteriores nos arquivos do 

Deverão ser observados os seguintes requisitos construtivos:
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Nas estações do trecho existente, deverá ser realizada a modernização do 

software do ATO de Estações e Via. Essa modernização será necessária para suportar 

a otimização da Função Regulação de Tráfego que será realizada no CCO. 

Todo o Mapeamento dos Níveis de Desempenho de cada uma das estações 

será reestruturado. A nova configuração deverá permitir o passo de 10 segundos no 

tempo de percurso entre NDs adjacentes e disponibilizar 5 diferentes ND’s por trecho. 

s ND’s será realizado por meio de simulações que 

garantam que o passo definido entre níveis adjacentes será cumprido. Ao final dessas 

simulações deverão ser gerados os chamados Relatórios de Simulação de Nível de 

rovados antes do inicio do 

desenvolvimento do software do ATO de Estação. Na fase de testes de 

comissionamento em campo serão validados os NDs configurados com o objetivo de 

se verificar que o passo de 10 segundos entre NDs adjacentes é cumprido na prática. É 

de responsabilidade da CONTRATADA realizar ajustes na configuração dos NDs caso 

haja discrepância entre a simulação e o desempenho real, não podendo alegar motivos 

 

Essa modernização abrange tanto as estações operacionais, como não 

operacionais, totalizando 29 estações. Como a Estação Águas Claras possui 2 

gabinetes ATO (17A e 17B), o quantitativo total de ATO’s com o software modernizado 

deverá contemplar os 

do ATO de Estação e Via 

ATO de Estação e Via Atualizada. 

Controle de Via do ATO deverão apresentar no mínimo as 

mesmas características daquelas empregadas nas instalações existentes. Para tanto, 

estarão disponíveis as especificações dos fornecimentos anteriores nos arquivos do 

s seguintes requisitos construtivos: 
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• Será dotado de portas frontais, com travas em dois pontos e trincos que 
permitam utilização de cadeado padrão 50 mm;

• Terão suportes internos e furações adequadas a receber os equipamentos, 
painéis, terminações dos cabos
cabos, preferencialmente na parte inferior;

• As portas serão providas de travas para fixação na posição aberta, devendo 
permitir fácil acesso aos componentes internos. A abertura das portas não 
comprometerá o gaba

• Serão tratadas contra corrosão por meio de galvanização a fogo, de tal modo 
que a pintura não seja condição necessária para garantir esta proteção. Como 
alternativa, pode ser feito de chapa “inox” com acabamento por escovação;

• Para o projeto da caixa para equipamentos eletrônicos, será levado em 
consideração que esta ficará exposta à luz solar direta, o que não poderá 
comprometer a confiabilidade e a operacionalidade dos equipamentos internos;

• As caixas serão providas de recursos ad
forma a evitar a condensação de umidade sobre os circuitos elétricos e 
eletrônicos. Terá um grau de proteção igual ou superior a IP 54 em 
conformidade com a norma NBR 6146;

• O fornecimento das caixas de interfaces inclui os
instalação e suporte.

4.14.3. Antenas de Parada Programada (PP), Antena de Abertura de Portas (PRT) 
e Antena Marcadora (MRC)

As Antenas de Via do ATO deverão apresentar no mínimo as mesmas 

características daquelas empregadas nas inst

disponíveis as especificações dos fornecimentos anteriores nos arquivos do METRÔ

DF. 

Deverão ser observados os seguintes requisitos construtivos:

4.14.3.1. REQUISITOS MECÂNICOS

4.14.3.1.1. - Fio Condutor 

O condutor deve ser constituído por fios de cobre nu recozido, encordoado 

em classe 4, formando um condutor de secção 1,50 mm2.

As características básicas do condutor devem satisfazer as normas NBR 

5111e NBR 6880. 
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Será dotado de portas frontais, com travas em dois pontos e trincos que 
utilização de cadeado padrão 50 mm; 

Terão suportes internos e furações adequadas a receber os equipamentos, 
painéis, terminações dos cabos externos e serem providas de saída para os 
cabos, preferencialmente na parte inferior; 
As portas serão providas de travas para fixação na posição aberta, devendo 
permitir fácil acesso aos componentes internos. A abertura das portas não 
comprometerá o gabarito dinâmico dos trens; 
Serão tratadas contra corrosão por meio de galvanização a fogo, de tal modo 
que a pintura não seja condição necessária para garantir esta proteção. Como 
alternativa, pode ser feito de chapa “inox” com acabamento por escovação;

o projeto da caixa para equipamentos eletrônicos, será levado em 
consideração que esta ficará exposta à luz solar direta, o que não poderá 
comprometer a confiabilidade e a operacionalidade dos equipamentos internos;
As caixas serão providas de recursos adequados de vedação e drenagem, de 
forma a evitar a condensação de umidade sobre os circuitos elétricos e 
eletrônicos. Terá um grau de proteção igual ou superior a IP 54 em 
conformidade com a norma NBR 6146; 
O fornecimento das caixas de interfaces inclui os elementos de fixação para sua 
instalação e suporte. 

Antenas de Parada Programada (PP), Antena de Abertura de Portas (PRT) 
e Antena Marcadora (MRC) 

As Antenas de Via do ATO deverão apresentar no mínimo as mesmas 

características daquelas empregadas nas instalações existentes. Para tanto, estarão 

disponíveis as especificações dos fornecimentos anteriores nos arquivos do METRÔ

Deverão ser observados os seguintes requisitos construtivos:

REQUISITOS MECÂNICOS 

 

O condutor deve ser constituído por fios de cobre nu recozido, encordoado 

em classe 4, formando um condutor de secção 1,50 mm2. 

As características básicas do condutor devem satisfazer as normas NBR 
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Será dotado de portas frontais, com travas em dois pontos e trincos que 

Terão suportes internos e furações adequadas a receber os equipamentos, 
externos e serem providas de saída para os 

As portas serão providas de travas para fixação na posição aberta, devendo 
permitir fácil acesso aos componentes internos. A abertura das portas não 

Serão tratadas contra corrosão por meio de galvanização a fogo, de tal modo 
que a pintura não seja condição necessária para garantir esta proteção. Como 
alternativa, pode ser feito de chapa “inox” com acabamento por escovação; 

o projeto da caixa para equipamentos eletrônicos, será levado em 
consideração que esta ficará exposta à luz solar direta, o que não poderá 
comprometer a confiabilidade e a operacionalidade dos equipamentos internos; 

equados de vedação e drenagem, de 
forma a evitar a condensação de umidade sobre os circuitos elétricos e 
eletrônicos. Terá um grau de proteção igual ou superior a IP 54 em 

elementos de fixação para sua 

Antenas de Parada Programada (PP), Antena de Abertura de Portas (PRT) 

As Antenas de Via do ATO deverão apresentar no mínimo as mesmas 

alações existentes. Para tanto, estarão 

disponíveis as especificações dos fornecimentos anteriores nos arquivos do METRÔ-

Deverão ser observados os seguintes requisitos construtivos: 

O condutor deve ser constituído por fios de cobre nu recozido, encordoado 

As características básicas do condutor devem satisfazer as normas NBR 
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4.14.3.1.2. - Isolação dos Condutores

A isolação do co

composto ABS de Polietileno Reticulado 

auto extinguível para isolação 1000V, 90ºC, baixo halógeno com baixa densidade de 

emissão de gases e vapores tóxicos co

4.14.3.1.3. - Construção das Antenas

Serão usados dois condutores isolados e montados em um núcleo de 

material poliolefinico ou termofixo, com a característica de não propagação e auto

extinção à chama, cujas propriedades básicas devem sat

NBR 6812, NBR 10495 E NBR 11300. Os condutores serão superpostos a intervalos 

uniformes. 

Depois de montando o núcleo deve ser revestido por uma capa de fibra de 

vidro e suportes para montagem sob o 3ºTrilho.

4.14.3.2. REQUISITOS DIMENSIO

4.14.3.2.1. - Antena de Parada Programada

A antena deverá ter um comprimento mínimo de 92 metros com 

loops/inversões a cada 305mm.

4.14.3.2.2. - Antena de Comando de Abertura de Portas

A antena deverá ter um comprimento mínimo de 5 metros sem 

loops/inversões. 

4.14.3.2.3. - Antena Marcad

A antena deverá ter um comprimento 

loops/inversões a cada 305mm.

4.14.3.3. REQUISITOS ELÉTRICOS

4.14.3.3.1. - Resistência de isolação

As antenas deverão apresentar uma isolação mínima de 50 Mega ohms/km, 

quando submetido ao teste da parte A, secção
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Isolação dos Condutores 

A isolação do condutor deve ser constituída por uma camada extrudada de 

composto ABS de Polietileno Reticulado – XLPE ou borracha Etileno Propileno EPR, 

auto extinguível para isolação 1000V, 90ºC, baixo halógeno com baixa densidade de 

emissão de gases e vapores tóxicos conforme norma ABNT NBR 13248.

Construção das Antenas 

Serão usados dois condutores isolados e montados em um núcleo de 

material poliolefinico ou termofixo, com a característica de não propagação e auto

extinção à chama, cujas propriedades básicas devem satisfazer às normas, NBR 6245, 

NBR 6812, NBR 10495 E NBR 11300. Os condutores serão superpostos a intervalos 

Depois de montando o núcleo deve ser revestido por uma capa de fibra de 

vidro e suportes para montagem sob o 3ºTrilho. 

REQUISITOS DIMENSIONAIS 

Antena de Parada Programada 

A antena deverá ter um comprimento mínimo de 92 metros com 

loops/inversões a cada 305mm. 

Antena de Comando de Abertura de Portas 

A antena deverá ter um comprimento mínimo de 5 metros sem 

Antena Marcadora 

A antena deverá ter um comprimento mínimo de 1,83 metros com

loops/inversões a cada 305mm. 

REQUISITOS ELÉTRICOS 

Resistência de isolação 

As antenas deverão apresentar uma isolação mínima de 50 Mega ohms/km, 

quando submetido ao teste da parte A, secção 4.2 da IPCEA S-56-434.
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ndutor deve ser constituída por uma camada extrudada de 

XLPE ou borracha Etileno Propileno EPR, 

auto extinguível para isolação 1000V, 90ºC, baixo halógeno com baixa densidade de 

nforme norma ABNT NBR 13248. 

Serão usados dois condutores isolados e montados em um núcleo de 

material poliolefinico ou termofixo, com a característica de não propagação e auto-

isfazer às normas, NBR 6245, 

NBR 6812, NBR 10495 E NBR 11300. Os condutores serão superpostos a intervalos 

Depois de montando o núcleo deve ser revestido por uma capa de fibra de 

A antena deverá ter um comprimento mínimo de 92 metros com 

A antena deverá ter um comprimento mínimo de 5 metros sem 

mínimo de 1,83 metros com 

As antenas deverão apresentar uma isolação mínima de 50 Mega ohms/km, 

434. 
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4.14.3.3.2. - Isolação 

As antenas não poderão apresentar nenhum indício de fuga, sob tensão de 

1500 V RMS (60Hz) ou 3600Vcc, entre os condutores.

4.14.3.3.3. - Agentes Externos

As antenas deverão apresentar resistência contra agentes externos tais 

como: chuva, gases nocivos, poeira e luz solar direta, sem apresentar nenhuma 

alteração física (ensaios a serem realizados em laboratórios terceiros).

4.15. Interface com o ATC de bordo

As atuais características técnicas dos trens atualmente em operação 

comercial do METRÔ-DF deverão ser respeitadas.

A nova planta do Sistema de Sinalização e Controle a ser instalado na 

extensão deverá ser compatível (interface com a via) com os equipamentos ATC de 

Bordo e ATO de Bordo instalado nos trens da série 1000 e 2000, sendo cap

selecionar e enviar sinais de códigos de velocidade atualmente emitidos na linha do 

METRÔ-DF. 

O software do ATO embarcado deverá ser modernizado. O objetivo dessa 

modernização é melhorar o controle da velocidade do trem em torno da Velocidade de 

ND carregada na estação.  O atual ATO embarcado apenas comanda frenagem após a 

passagem do trem pela Antena Marcadora, com o objetivo de manter o trem dentro da 

curva de frenagem, de forma a não ultrapassar as Velocidades de Referência da 

Marcadora e da Parada Programada. Para o controle da Velocidade de ND, o ATO 

embarcado comanda apenas aceleração e corte de tração. Em trechos com inclinações 

de descida, em que há uma aceleração natural do trem, o ATO embarcado não 

comanda frenagem caso a Velocidade Real ultr

após a passagem pela marcadora é possível ultrapassar a Velocidade de ND quando 

esta é inferior à Velocidade de Referência da Marcadora e da Parada Programada.

Essa característica faz com que a atuação do ND não seja efet

regulação de trens na operação, pois a via do METRÔ

inclinação. 

A modernização do software deverá garantir que a Velocidade Real não 

ultrapasse a Velocidade de ND por meio do comando de frenagem.
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As antenas não poderão apresentar nenhum indício de fuga, sob tensão de 

1500 V RMS (60Hz) ou 3600Vcc, entre os condutores. 

Agentes Externos 

As antenas deverão apresentar resistência contra agentes externos tais 

chuva, gases nocivos, poeira e luz solar direta, sem apresentar nenhuma 

alteração física (ensaios a serem realizados em laboratórios terceiros).

ATC de bordo 

As atuais características técnicas dos trens atualmente em operação 

DF deverão ser respeitadas. 

A nova planta do Sistema de Sinalização e Controle a ser instalado na 

extensão deverá ser compatível (interface com a via) com os equipamentos ATC de 

Bordo e ATO de Bordo instalado nos trens da série 1000 e 2000, sendo cap

selecionar e enviar sinais de códigos de velocidade atualmente emitidos na linha do 

O software do ATO embarcado deverá ser modernizado. O objetivo dessa 

modernização é melhorar o controle da velocidade do trem em torno da Velocidade de 

arregada na estação.  O atual ATO embarcado apenas comanda frenagem após a 

passagem do trem pela Antena Marcadora, com o objetivo de manter o trem dentro da 

curva de frenagem, de forma a não ultrapassar as Velocidades de Referência da 

Programada. Para o controle da Velocidade de ND, o ATO 

embarcado comanda apenas aceleração e corte de tração. Em trechos com inclinações 

de descida, em que há uma aceleração natural do trem, o ATO embarcado não 

comanda frenagem caso a Velocidade Real ultrapasse a Velocidade de ND. E mesmo 

após a passagem pela marcadora é possível ultrapassar a Velocidade de ND quando 

esta é inferior à Velocidade de Referência da Marcadora e da Parada Programada.

Essa característica faz com que a atuação do ND não seja efet

regulação de trens na operação, pois a via do METRÔ-DF possui muitos trechos com 

A modernização do software deverá garantir que a Velocidade Real não 

ultrapasse a Velocidade de ND por meio do comando de frenagem. 
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As antenas não poderão apresentar nenhum indício de fuga, sob tensão de 

As antenas deverão apresentar resistência contra agentes externos tais 

chuva, gases nocivos, poeira e luz solar direta, sem apresentar nenhuma 

alteração física (ensaios a serem realizados em laboratórios terceiros). 

As atuais características técnicas dos trens atualmente em operação 

A nova planta do Sistema de Sinalização e Controle a ser instalado na 

extensão deverá ser compatível (interface com a via) com os equipamentos ATC de 

Bordo e ATO de Bordo instalado nos trens da série 1000 e 2000, sendo capaz de 

selecionar e enviar sinais de códigos de velocidade atualmente emitidos na linha do 

O software do ATO embarcado deverá ser modernizado. O objetivo dessa 

modernização é melhorar o controle da velocidade do trem em torno da Velocidade de 

arregada na estação.  O atual ATO embarcado apenas comanda frenagem após a 

passagem do trem pela Antena Marcadora, com o objetivo de manter o trem dentro da 

curva de frenagem, de forma a não ultrapassar as Velocidades de Referência da 

Programada. Para o controle da Velocidade de ND, o ATO 

embarcado comanda apenas aceleração e corte de tração. Em trechos com inclinações 

de descida, em que há uma aceleração natural do trem, o ATO embarcado não 

apasse a Velocidade de ND. E mesmo 

após a passagem pela marcadora é possível ultrapassar a Velocidade de ND quando 

esta é inferior à Velocidade de Referência da Marcadora e da Parada Programada. 

Essa característica faz com que a atuação do ND não seja efetiva na 

DF possui muitos trechos com 

A modernização do software deverá garantir que a Velocidade Real não 
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4.16. Alimentação Elétrica Aux

Fazem parte do escopo dessa contratação a aquisição de dois conjuntos de 

Alimentação Elétrica Auxiliar (No

estação da Expansão Samambaia (E35 e E36). Cada conjunto será formado pelos 

seguintes elementos: 

No-Break; 

Banco de Baterias;

Quadro de Distribuição de Força 

O diagrama de blocos ilustrado na Figura 1 exemplifica o esquema elétrico 

de instalação dos no-breaks, banco de baterias e QDF dentro das salas técnicas

Quadro de 
Alimentação de 
Entrada 380Vca 

(3F+N+T) 
Alimentação dos 

Nobreaks

Trafo 
Rebaixador 
de Entrada 

TRI-TRI 
(Opcional)

Banco de Baterias

Sistema Ininterrupto 

Tensão de 
Entrada a ser 
atendida pelo 
proponente: 

380Vca 
(3F+N+T)

R
S
T

N
Terra

Figura 3 – Diagrama de Blocos Funcional do No

Tensões de Entrada, Saída e Quadros de Carga
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Alimentação Elétrica Auxiliar  

do escopo dessa contratação a aquisição de dois conjuntos de 

Alimentação Elétrica Auxiliar (No-Break + banco de baterias), uma para cada nova 

estação da Expansão Samambaia (E35 e E36). Cada conjunto será formado pelos 

Banco de Baterias; 

Quadro de Distribuição de Força - QDF (alimentação das cargas 127VCA).

O diagrama de blocos ilustrado na Figura 1 exemplifica o esquema elétrico 

breaks, banco de baterias e QDF dentro das salas técnicas

Rebaixador 
de Entrada 

Trafo 
Rebaixador 

de Saída 
MONO
MONO 

(Opcional

Nobreak TRI-MONO

Banco de Baterias

Sistema Ininterrupto – Sistema Nobreak

3F+N+T
F+N+T

+ -

Ambiente da Sala Técnica

Ambiente da Sala de Baterias

Diagrama de Blocos Funcional do No-Break, Banco de Baterias, 

Tensões de Entrada, Saída e Quadros de Carga
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do escopo dessa contratação a aquisição de dois conjuntos de 

Break + banco de baterias), uma para cada nova 

estação da Expansão Samambaia (E35 e E36). Cada conjunto será formado pelos 

QDF (alimentação das cargas 127VCA). 

O diagrama de blocos ilustrado na Figura 1 exemplifica o esquema elétrico 

breaks, banco de baterias e QDF dentro das salas técnicas. 

Quadro de 
Alimentação das 
Cargas 127Vca 

(F+N+T) 
Saída do Nobreak

Trafo 
Rebaixador 

de Saída 
MONO-
MONO 

Opcional)

Tensão de 
Saída a ser 

atendida pelo 
proponente: 

127Vca 
(F+N+T)

F
N
T

Ambiente da Sala de Baterias

 

Break, Banco de Baterias, 

Tensões de Entrada, Saída e Quadros de Carga 
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4.16.1. No-Break 

4.16.1.1. Requisitos Gerais

Os equipamentos No

• Potência de 10 kVA;
• Tensão nominal de entrada: 380 Vca (3F+N+T);
• Variação tolerada da tensão de entrada: ± 15%
• Frequência nominal de entrada: 60 Hz
• Tolerância da frequência de entrada: ± 2%
• Fator de potência de entrada: >= 0,92 para 100% de carga
• Distorção Harmônica 
• Tensão nominal de saída: 127 Vca (F+N+T)
• Estabilidade da tensão: ± 1%
• Tolerância da frequência: ± 0,1 %
• Fator de potência de saída (incluindo Transformadores externos): >= 0,8
• Sobrecarga: 

o De 100 a 125% por 
nobreak deverá passar para o by

o De 125 a 150% por 15 segundos ou mais; após o tempo de tolerância, o 
nobreak deverá passar para o by

o 150% ou mais 
• Forma de onda: Senoidal pura. 
• Fator de crista: 3:1. 
• Regulação Dinâmica com 100% de carga: <= 8%.
• Regulação Estática: ± 1%.
• Rendimento/Eficiência global com 100% de carga: >= 85%.
• Autonomia em plena carga (considerando a potência efetiva de 8kW): 1 hora
• Devem ser contemplados de modo a

com duplo conversor, tecnologia de base PWM, on
dez/2003 e IEC62040

• Ser constituído de retificador/carregador de baterias, inversor, chave by
automática e manual;

• Deve ser microprocessado ou microcrontrolado;
• Possuir Sistema de Controle e Supervisão digital;
• Dispor de Sistema de Monitoramento Remoto;
• Possuir internamente transformador isolador entre entrada e saída, inclusive 

quando em by-pass;
• Possuir proteção de entrada, s
• Possuir filtro de entrada para operação com Grupo Motor Gerador
• Possuir a função EPO (Emergency Power Off) para desligamento emergencial
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Requisitos Gerais 

Os equipamentos No-Breaks deverão atender aos seguintes requisitos:

kVA; 
Tensão nominal de entrada: 380 Vca (3F+N+T); 
Variação tolerada da tensão de entrada: ± 15%; 
Frequência nominal de entrada: 60 Hz; 
Tolerância da frequência de entrada: ± 2%; 
Fator de potência de entrada: >= 0,92 para 100% de carga; 
Distorção Harmônica de Corrente (THDi): < 5% para plena de carga
Tensão nominal de saída: 127 Vca (F+N+T); 
Estabilidade da tensão: ± 1%; 
Tolerância da frequência: ± 0,1 %; 
Fator de potência de saída (incluindo Transformadores externos): >= 0,8

De 100 a 125% por 1 minuto ou mais; após o tempo de tolerância, o 
nobreak deverá passar para o by-pass; 
De 125 a 150% por 15 segundos ou mais; após o tempo de tolerância, o 
nobreak deverá passar para o by-pass; 
150% ou mais - by-pass imediato. 

Forma de onda: Senoidal pura.  
 

Regulação Dinâmica com 100% de carga: <= 8%. 
Regulação Estática: ± 1%. 
Rendimento/Eficiência global com 100% de carga: >= 85%. 
Autonomia em plena carga (considerando a potência efetiva de 8kW): 1 hora

evem ser contemplados de modo a constituir um Sistema Eletrônico e Estático 
com duplo conversor, tecnologia de base PWM, on-line, conforme NBR
dez/2003 e IEC62040-3; 
Ser constituído de retificador/carregador de baterias, inversor, chave by
automática e manual; 

microprocessado ou microcrontrolado; 
Possuir Sistema de Controle e Supervisão digital; 
Dispor de Sistema de Monitoramento Remoto; 
Possuir internamente transformador isolador entre entrada e saída, inclusive 

pass; 
Possuir proteção de entrada, saída e baterias por disjuntores ou fusíveis
Possuir filtro de entrada para operação com Grupo Motor Gerador
Possuir a função EPO (Emergency Power Off) para desligamento emergencial
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Breaks deverão atender aos seguintes requisitos: 

de Corrente (THDi): < 5% para plena de carga; 

Fator de potência de saída (incluindo Transformadores externos): >= 0,8; 

1 minuto ou mais; após o tempo de tolerância, o 

De 125 a 150% por 15 segundos ou mais; após o tempo de tolerância, o 

Autonomia em plena carga (considerando a potência efetiva de 8kW): 1 hora 
constituir um Sistema Eletrônico e Estático 

line, conforme NBR15014 de 

Ser constituído de retificador/carregador de baterias, inversor, chave by-pass 

Possuir internamente transformador isolador entre entrada e saída, inclusive 

aída e baterias por disjuntores ou fusíveis;  
Possuir filtro de entrada para operação com Grupo Motor Gerador; 
Possuir a função EPO (Emergency Power Off) para desligamento emergencial; 
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• Estar programado para ope
• Possuir comando para acionamento de teste de baterias, sem risco à carga 

crítica; 
• O nobreak deve proteger a bateria contra descarga total, ou seja, o nobreak 

deverá possuir uma lógica que bloqueia a descarga
totalidade; 

• A ventilação interna dos gabi
• As cargas deverão ser prioritariamente alimentadas pelo conjunto retificador

inversor em condições nominais;
• A Autonomia dos equipamentos deverá ser comprovada através da 

apresentação do memorial de cálculo, com:
o Nome do fabrican
o Modelo das baterias utilizadas;
o Catalogo técnico do fabricante com todos os detalhes da bateria e 

também as curvas de descarga em corrente e potência;
o Também deve ser informado ou fornecido o link para download do 

catálogo técnico no site 
aceitos links em servidores como Google Drive, Onedrive, e etc

• Dimensões máximas do gabinete dos no
o Altura: 1800 mm;
o Largura: 800 mm;
o Profundidade: 800 mm.

• Para no-breaks instalados em racks, os racks de
serão acondicionados sobre o piso elevado da sala técnica. Não serão aceitos 
no-breaks que necessitem de instalação em racks de parede

• Temperatura operacional: De 0°C a 40°C;
• Umidade relativa do ar operacional: De 20% a 80%, 
• Ruído a 1 metro de distância do equipamento: < 65
• Grau de proteção mínimo dos gabinetes: IP 20

 

4.16.1.2. Modos de Operação

Os nobreaks deverão operar com tensão e frequência independentes 

(Voltage and Frequency Independente 

4.16.1.2.1. Modo Normal 

• A carga crítica é continuamente alimentada pelo inversor do no
• O retificador deve fornecer potência suficiente para alimentar o banco de 

baterias e o inversor, simultaneamente. 
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Estar programado para operar com banco de baterias VRLA.;
do para acionamento de teste de baterias, sem risco à carga 

O nobreak deve proteger a bateria contra descarga total, ou seja, o nobreak 
deverá possuir uma lógica que bloqueia a descarga das baterias em sua 

A ventilação interna dos gabinetes deverá ser forçada.; 
As cargas deverão ser prioritariamente alimentadas pelo conjunto retificador
inversor em condições nominais; 
A Autonomia dos equipamentos deverá ser comprovada através da 
apresentação do memorial de cálculo, com: 

Nome do fabricante das baterias; 
Modelo das baterias utilizadas; 
Catalogo técnico do fabricante com todos os detalhes da bateria e 
também as curvas de descarga em corrente e potência;
Também deve ser informado ou fornecido o link para download do 
catálogo técnico no site do fabricante das baterias. OBS.: Não serão 
aceitos links em servidores como Google Drive, Onedrive, e etc

Dimensões máximas do gabinete dos no-breaks:  
Altura: 1800 mm; 
Largura: 800 mm; 
Profundidade: 800 mm. 

breaks instalados em racks, os racks deverão ser fornecidos e estes 
serão acondicionados sobre o piso elevado da sala técnica. Não serão aceitos 

breaks que necessitem de instalação em racks de parede
Temperatura operacional: De 0°C a 40°C; 
Umidade relativa do ar operacional: De 20% a 80%, sem condensação;
Ruído a 1 metro de distância do equipamento: < 65 dB; 
Grau de proteção mínimo dos gabinetes: IP 20. 

Modos de Operação 

Os nobreaks deverão operar com tensão e frequência independentes 

(Voltage and Frequency Independente - VFI) nos seguintes modos: 

A carga crítica é continuamente alimentada pelo inversor do no
O retificador deve fornecer potência suficiente para alimentar o banco de 
baterias e o inversor, simultaneamente.  
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rar com banco de baterias VRLA.; 
do para acionamento de teste de baterias, sem risco à carga 

O nobreak deve proteger a bateria contra descarga total, ou seja, o nobreak 
das baterias em sua 

As cargas deverão ser prioritariamente alimentadas pelo conjunto retificador-

A Autonomia dos equipamentos deverá ser comprovada através da 

Catalogo técnico do fabricante com todos os detalhes da bateria e 
também as curvas de descarga em corrente e potência; 
Também deve ser informado ou fornecido o link para download do 

do fabricante das baterias. OBS.: Não serão 
aceitos links em servidores como Google Drive, Onedrive, e etc 

verão ser fornecidos e estes 
serão acondicionados sobre o piso elevado da sala técnica. Não serão aceitos 

breaks que necessitem de instalação em racks de parede; 

sem condensação; 

Os nobreaks deverão operar com tensão e frequência independentes 

 

A carga crítica é continuamente alimentada pelo inversor do no-break.   
O retificador deve fornecer potência suficiente para alimentar o banco de 



 

 

Parâmetros Específicos para Elaboração do 
Projeto Executivo da
para Modernização do Sistema de Sinalização 

 

Código do documento 

Rubrica Autor (es):  

 

• Entrada gradativa de corrente: O Sistema deve te
atingir a corrente de trabalho da alimentação de entrada CA ao ser ligado, 
evitando degraus súbitos na mesma

4.16.1.2.2. Modo Baterias 

• Caso ocorra uma falha na alimentação da rede principal ou a mesma saia dos 
limites de parametrização, a ali
ramo DC do no-break,  esta transferência (rede/bateria) tem o tempo nulo (0 ms) 
e não deve afetar a carga crítica. 

• O inversor deve ser alimentado pelo ramo DC até que a energia no ramo de 
entrada seja reestabelecida ou volte aos limites de parametrização.

• Neste modo de operação, o no
evitando descargas profundas sendo a alimentação das cargas desligadas 
quando a tensão do banco atingir o limite mínimo de 1,75Vcc
seja, 10,5 Vcc por monobloco de 12Vcc nominal.

4.16.1.2.3. Retomada Aumática

• Na restauração da rede elétrica AC, após uma queda de energia elétrica AC e 
descarga completa das baterias, o no
fornecimento de energ

4.16.1.2.4. Modo By-Pass 

• O by-pass deve conectar a alimentação externa diretamente à carga crítica e 
deve operar nos seguintes casos:

• Automático – Caso ocorra uma falha interna ou a sobrecarga
excedida, o no-break
ramo do by-pass.  

• Manual – Caso seja necessária à manutenção do no
transferência para o ramo de by

• O no-break deverá possuir partida manual com carga na bateria (sem e
elétrica da rede presente) 

4.16.1.3. Retificador/Carregador de Baterias

• Deverá receber uma tensão AC e convertê
inversor do no-break; 

• Deve possibilitar controle automático para flutuação/equalização das baterias;
• Deverá ser compatível com grupo motor
• O filtro DC deve ser adequado para manter a características de entrada do 

inversor, mesmo com as baterias desconectadas.
• Caso ocorra uma sobretensão no link DC acima dos parâmetros do no

este deve realizar shutdown 
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Entrada gradativa de corrente: O Sistema deve ter um pequeno retardo para 
atingir a corrente de trabalho da alimentação de entrada CA ao ser ligado, 
evitando degraus súbitos na mesma 

 

Caso ocorra uma falha na alimentação da rede principal ou a mesma saia dos 
limites de parametrização, a alimentação do inversor deve ser transferida para o 

break,  esta transferência (rede/bateria) tem o tempo nulo (0 ms) 
e não deve afetar a carga crítica.  
O inversor deve ser alimentado pelo ramo DC até que a energia no ramo de 

reestabelecida ou volte aos limites de parametrização.
Neste modo de operação, o no-break deverá proteger o banco de baterias 
evitando descargas profundas sendo a alimentação das cargas desligadas 
quando a tensão do banco atingir o limite mínimo de 1,75Vcc
seja, 10,5 Vcc por monobloco de 12Vcc nominal. 

Retomada Aumática 

Na restauração da rede elétrica AC, após uma queda de energia elétrica AC e 
descarga completa das baterias, o no-break deverá retomar automaticamente o 
fornecimento de energia à carga crítica 

 

pass deve conectar a alimentação externa diretamente à carga crítica e 
deve operar nos seguintes casos: 

Caso ocorra uma falha interna ou a sobrecarga
break deve transferir automaticamente a carga crítica para o 

Caso seja necessária à manutenção do no-break, deve ser possível a 
transferência para o ramo de by-pass. 

deverá possuir partida manual com carga na bateria (sem e
elétrica da rede presente) . 

Retificador/Carregador de Baterias 

Deverá receber uma tensão AC e convertê-la em DC, alimentando assim o 
break;  

Deve possibilitar controle automático para flutuação/equalização das baterias;
mpatível com grupo motor-gerador; 

O filtro DC deve ser adequado para manter a características de entrada do 
inversor, mesmo com as baterias desconectadas. 
Caso ocorra uma sobretensão no link DC acima dos parâmetros do no
este deve realizar shutdown automático, transferindo as cargas para o by
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r um pequeno retardo para 
atingir a corrente de trabalho da alimentação de entrada CA ao ser ligado, 

Caso ocorra uma falha na alimentação da rede principal ou a mesma saia dos 
mentação do inversor deve ser transferida para o 

break,  esta transferência (rede/bateria) tem o tempo nulo (0 ms) 

O inversor deve ser alimentado pelo ramo DC até que a energia no ramo de 
reestabelecida ou volte aos limites de parametrização. 

break deverá proteger o banco de baterias 
evitando descargas profundas sendo a alimentação das cargas desligadas 
quando a tensão do banco atingir o limite mínimo de 1,75Vcc por elemento, ou 

Na restauração da rede elétrica AC, após uma queda de energia elétrica AC e 
break deverá retomar automaticamente o 

pass deve conectar a alimentação externa diretamente à carga crítica e 

Caso ocorra uma falha interna ou a sobrecarga do inversor ser 
deve transferir automaticamente a carga crítica para o 

break, deve ser possível a 

deverá possuir partida manual com carga na bateria (sem energia 

la em DC, alimentando assim o 

Deve possibilitar controle automático para flutuação/equalização das baterias; 

O filtro DC deve ser adequado para manter a características de entrada do 

Caso ocorra uma sobretensão no link DC acima dos parâmetros do no-break, 
automático, transferindo as cargas para o by-pass. 
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• O Carregador do no
90% da capacidade nominal da bateria em até 15 (quinze) horas após ter sofrido 
uma descarga total até o limite mínimo permitido. 
o carregador deve carregar a bateria em modo lento e após atingir 100% de 
carga o mesmo deve manter as baterias em flutuação até o próximo uso

4.16.1.4. Sistema de Proteção

• O nobreak deverá atender aos requisitos da NR
operador. 

• O nobreak deverá possuir as seguintes proteções
o Entrada/Saída (CA): sobre e subtensão e frequência anormal;
o Corrente de saída: curto circuito e sobrecarga;
o Barramento (CC): sobre e subtensão;
o Temperatura: sobreaquecimento no conj

interna alta do equipamento;
o Bypass: CA alta/baixa e frequência anormal
o Inversão de polaridade do conjunto de baterias (podendo ser mecânica, 

com conector polarizado, ou eletrônica); 
o Promoção do desligamento do nobreak ao fin

baterias, com religamento automático no retorno da rede ou desligar 
totalmente evitando danos às baterias.

4.16.1.5. Display e Controles

• O frame do nobreak deve possuir um display LCD, concentrando todas as 
informações do equipamento. 

• Deverá possuir Log de eventos, com memória interna mínima para 250 eventos, 
onde deve conter a data e horário e o código do problema que gerou o registro.

• Como ferramentas adicionais o display deve possuir:
o Data e Hora; 
o O display deve informar o status de 

nobreak; 
o O idioma exibido no display deverá ser o português.

• Os seguintes parâmetros devem ser visualizados via display:
o Tensões de entrada;
o Corrente de entrada por Fase;
o Tensão da bateria;
o Tensão de saída;
o Corrente de saíd
o Frequência de saída;
o Potência aparente de saída;
o Potência ativa de saída; 
o Fator de Potência de saída;
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O Carregador do no-break deve possuir potência suficiente para carregar até 
90% da capacidade nominal da bateria em até 15 (quinze) horas após ter sofrido 
uma descarga total até o limite mínimo permitido. Após atingir esta porcentagem, 
o carregador deve carregar a bateria em modo lento e após atingir 100% de 
carga o mesmo deve manter as baterias em flutuação até o próximo uso

Sistema de Proteção 

O nobreak deverá atender aos requisitos da NR-10, preservando

O nobreak deverá possuir as seguintes proteções: 

Entrada/Saída (CA): sobre e subtensão e frequência anormal;
Corrente de saída: curto circuito e sobrecarga; 
Barramento (CC): sobre e subtensão; 
Temperatura: sobreaquecimento no conjunto inversor e temperatura 
interna alta do equipamento; 
Bypass: CA alta/baixa e frequência anormal;  
Inversão de polaridade do conjunto de baterias (podendo ser mecânica, 
com conector polarizado, ou eletrônica);  
Promoção do desligamento do nobreak ao final da autonomia das 
baterias, com religamento automático no retorno da rede ou desligar 

evitando danos às baterias. 

Display e Controles 

O frame do nobreak deve possuir um display LCD, concentrando todas as 
informações do equipamento.  
Deverá possuir Log de eventos, com memória interna mínima para 250 eventos, 
onde deve conter a data e horário e o código do problema que gerou o registro.
Como ferramentas adicionais o display deve possuir: 

 
O display deve informar o status de trabalho ou modo de operação do 

O idioma exibido no display deverá ser o português. 
Os seguintes parâmetros devem ser visualizados via display:

Tensões de entrada; 
Corrente de entrada por Fase; 
Tensão da bateria; 
Tensão de saída; 
Corrente de saída; 
Frequência de saída; 
Potência aparente de saída; 
Potência ativa de saída;  
Fator de Potência de saída;  
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break deve possuir potência suficiente para carregar até 
90% da capacidade nominal da bateria em até 15 (quinze) horas após ter sofrido 

Após atingir esta porcentagem, 
o carregador deve carregar a bateria em modo lento e após atingir 100% de 
carga o mesmo deve manter as baterias em flutuação até o próximo uso. 

10, preservando a segurança do 

Entrada/Saída (CA): sobre e subtensão e frequência anormal; 

unto inversor e temperatura 

Inversão de polaridade do conjunto de baterias (podendo ser mecânica, 

al da autonomia das 
baterias, com religamento automático no retorno da rede ou desligar 

O frame do nobreak deve possuir um display LCD, concentrando todas as 

Deverá possuir Log de eventos, com memória interna mínima para 250 eventos, 
onde deve conter a data e horário e o código do problema que gerou o registro. 

trabalho ou modo de operação do 

Os seguintes parâmetros devem ser visualizados via display:  
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• As seguintes mensagens de alarmes devem ser visualizadas via display:
o Tensão de entrada anormal;
o Sobretensão de entrada;
o Falha no carregador;
o Sem bateria; 
o Falha de transferência do by
o Sobrecarga; 
o Alimentação via by

• O equipamento deve apresentar alarme sonoro

4.16.1.6.  Supervisão e Gerenciamento

O no-break deverá possuir as seguintes funcionalidades de comunicação:

• Deverá possuir porta Ethernet 
parte traseira do no-break, para realizar o gerenciamento remoto;

• O nobreak deve suportar protocolo de comunicação TCP/IP;
• Capacidade para m

proteção por senha; 
• Deverá permitir o monitoramento remoto através do protocolo SNMP (

Network Management Protocol

4.16.2. Banco de Baterias

Os bancos de baterias deverão possuir capacidade nominal calculada para 

permitir autonomia mínima de 1 hora com uma carga de 8kW e a

características: 

• Deverão ser compostos por baterias chumbo
• Deverão ser do tipo VRLA;
• Deverão possuir tensão nominal de 192Vcc ou 240Vcc;
• Deverão ser montados separados dos no

estantes ou gabinetes, ambos abertos;
• Cada monobloco deverá possuir tensão nominal de 12Vcc. 
• Monoblocos selados, regulados por válvula, com eletrólito absorvido em fibra de 

vidro (AGM) ou GEL; 
• Devem possuir válvula de segurança anti

interna; 
• Deverão ser fornecidos os terminais e os cabeamentos de conexão entre os 

terminais, de modo a se formar um banco de baterias com 16 (dezesseis) 
elementos para links de tensão nominal 192Vcc ou com 20 (vinte) elementos 
para links de tensão nominal 240Vcc
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As seguintes mensagens de alarmes devem ser visualizadas via display:
Tensão de entrada anormal; 
Sobretensão de entrada; 
Falha no carregador; 

 
Falha de transferência do by-pass; 

Alimentação via by-pass. 
O equipamento deve apresentar alarme sonoro. 

Supervisão e Gerenciamento 

break deverá possuir as seguintes funcionalidades de comunicação:

Deverá possuir porta Ethernet padrão RJ-45 localizada, preferencialmente, na 
break, para realizar o gerenciamento remoto;

suportar protocolo de comunicação TCP/IP; 
Capacidade para monitoração via browser (HTTP), com possibilidade de 

 
Deverá permitir o monitoramento remoto através do protocolo SNMP (
Network Management Protocol); 

Banco de Baterias 

Os bancos de baterias deverão possuir capacidade nominal calculada para 

permitir autonomia mínima de 1 hora com uma carga de 8kW e a

Deverão ser compostos por baterias chumbo-ácidas ; 
Deverão ser do tipo VRLA; 
Deverão possuir tensão nominal de 192Vcc ou 240Vcc; 
Deverão ser montados separados dos no-breaks, nas Salas de Baterias, em 

tes, ambos abertos; 
Cada monobloco deverá possuir tensão nominal de 12Vcc.  
Monoblocos selados, regulados por válvula, com eletrólito absorvido em fibra de 
vidro (AGM) ou GEL;  
Devem possuir válvula de segurança anti-explosão com controle de pressão 

Deverão ser fornecidos os terminais e os cabeamentos de conexão entre os 
terminais, de modo a se formar um banco de baterias com 16 (dezesseis) 
elementos para links de tensão nominal 192Vcc ou com 20 (vinte) elementos 
para links de tensão nominal 240Vcc. 
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As seguintes mensagens de alarmes devem ser visualizadas via display: 

break deverá possuir as seguintes funcionalidades de comunicação: 

45 localizada, preferencialmente, na 
break, para realizar o gerenciamento remoto; 

 
onitoração via browser (HTTP), com possibilidade de 

Deverá permitir o monitoramento remoto através do protocolo SNMP (Simple 

Os bancos de baterias deverão possuir capacidade nominal calculada para 

permitir autonomia mínima de 1 hora com uma carga de 8kW e atender às seguintes 

breaks, nas Salas de Baterias, em 

 
Monoblocos selados, regulados por válvula, com eletrólito absorvido em fibra de 

explosão com controle de pressão 

Deverão ser fornecidos os terminais e os cabeamentos de conexão entre os 
terminais, de modo a se formar um banco de baterias com 16 (dezesseis) 
elementos para links de tensão nominal 192Vcc ou com 20 (vinte) elementos 
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• Deverá ser fornecido, para cada banco de baterias, uma estante ou gabinete 
aberto que comportará os monoblocos.

• Não serão aceitos bancos de baterias em paralelo

4.16.3. Quadro de Distribuição de Força

• Todos os materiais e componentes utilizados na montagem dos 
distribuição e força de baixa tensão bem como a fabricação, ensaios, condições 
de serviço e desempenho, deverão estar de acordo com as normas aplicáveis 
da ABNT. 

•  O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre Conjunto de 
Manobra e Controle de Baixa Tensão da ABNT, adequado à perfeita ventilação 
dos componentes elétricos.

•  As chapas de aço utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invólucro, 
deverão obedecer às normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter 
superfície externa lisa, i
chapa de aço # 16 MSG 
para estrutura e painel de fechamento frontal para proteção / acabamento dos 
disjuntores. O dobramento das chapas deverá ser feito a
de estamparia.  

•  Os componentes como disjuntores, 
forma modulada sobre trilhos padronizados tipo DIN; quando o componente não 
admitir esse tipo de fixação, esta será feita sobre peças espe
garantir a rigidez da fixação, e deverão receber o mesmo tratamento superficial 
que o restante da estrutura do painel; a fixação de componentes não poderá 
obstruir o acesso ao espaço de cabos, a terminais ou a outros componentes. 

• Os quadros deverão possuir o
Principal “Entrada” e mais 24 disjuntores relativos aos sistemas alimentados pelo 
quadro. Deverá ser previsto, além dos espaços indicados aos disjuntores, o 
espaço para eventual condensa
projetadas não deverão ser profundas e estarão sempre sujeitas à análise e 
aprovação da fiscalização.

•  O local de instalação do Disjuntor Principal deverá ser projetado para parte 
superior Central e para os demais d
Disjuntor Principal 

• As portas serão fixadas a caixa ou a estrutura, conforme o caso, através de 
dobradiças serão providas de fechaduras YALE mestradas para todos os 
quadros.  

• Todo o quadro deverá conter em seu inte
de cabos de cobre.  

• Deverá acompanhar o quadro uma via do desenho certificado do diagrama 
unifilar e esquema funcional, colocada em portas
internamente ao quadro.
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Deverá ser fornecido, para cada banco de baterias, uma estante ou gabinete 
aberto que comportará os monoblocos. 
Não serão aceitos bancos de baterias em paralelo 

Quadro de Distribuição de Força 

Todos os materiais e componentes utilizados na montagem dos 
distribuição e força de baixa tensão bem como a fabricação, ensaios, condições 
de serviço e desempenho, deverão estar de acordo com as normas aplicáveis 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre Conjunto de 
ole de Baixa Tensão da ABNT, adequado à perfeita ventilação 

dos componentes elétricos. 
As chapas de aço utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invólucro, 

deverão obedecer às normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter 
uperfície externa lisa, isenta de pontas e rebarbas. Deverão ser executados em 

chapa de aço # 16 MSG para placas de montagem e chapa de aço # 13 MSG
para estrutura e painel de fechamento frontal para proteção / acabamento dos 

. O dobramento das chapas deverá ser feito a frio, mediante processo 

Os componentes como disjuntores, auxiliares e outros dever
sobre trilhos padronizados tipo DIN; quando o componente não 

admitir esse tipo de fixação, esta será feita sobre peças espe
garantir a rigidez da fixação, e deverão receber o mesmo tratamento superficial 
que o restante da estrutura do painel; a fixação de componentes não poderá 
obstruir o acesso ao espaço de cabos, a terminais ou a outros componentes. 

dros deverão possuir o espaço suficiente para instalação do Disjuntor 
Principal “Entrada” e mais 24 disjuntores relativos aos sistemas alimentados pelo 
quadro. Deverá ser previsto, além dos espaços indicados aos disjuntores, o 
espaço para eventual condensação de umidade. Alterações nas dimensões 
projetadas não deverão ser profundas e estarão sempre sujeitas à análise e 
aprovação da fiscalização. 
O local de instalação do Disjuntor Principal deverá ser projetado para parte 

superior Central e para os demais duas fileiras de 12 justificadas abaixo do 

As portas serão fixadas a caixa ou a estrutura, conforme o caso, através de 
dobradiças serão providas de fechaduras YALE mestradas para todos os 

Todo o quadro deverá conter em seu interior barra para aterramento adequado 
 

Deverá acompanhar o quadro uma via do desenho certificado do diagrama 
unifilar e esquema funcional, colocada em portas-desenhos, instalada 
internamente ao quadro. 
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Deverá ser fornecido, para cada banco de baterias, uma estante ou gabinete 

Todos os materiais e componentes utilizados na montagem dos quadros de 
distribuição e força de baixa tensão bem como a fabricação, ensaios, condições 
de serviço e desempenho, deverão estar de acordo com as normas aplicáveis 

O dimensionamento interno dos quadros deverá ser sobre Conjunto de 
ole de Baixa Tensão da ABNT, adequado à perfeita ventilação 

As chapas de aço utilizadas, tanto para a estrutura quanto para o invólucro, 
deverão obedecer às normas ABNT NBR 6649/81 e NBR 6650/81, e ter 

de pontas e rebarbas. Deverão ser executados em 
chapa de aço # 13 MSG 

para estrutura e painel de fechamento frontal para proteção / acabamento dos 
frio, mediante processo 

outros deverão ser fixados de 
sobre trilhos padronizados tipo DIN; quando o componente não 

admitir esse tipo de fixação, esta será feita sobre peças especiais, que deverão 
garantir a rigidez da fixação, e deverão receber o mesmo tratamento superficial 
que o restante da estrutura do painel; a fixação de componentes não poderá 
obstruir o acesso ao espaço de cabos, a terminais ou a outros componentes.  

suficiente para instalação do Disjuntor 
Principal “Entrada” e mais 24 disjuntores relativos aos sistemas alimentados pelo 
quadro. Deverá ser previsto, além dos espaços indicados aos disjuntores, o 

ção de umidade. Alterações nas dimensões 
projetadas não deverão ser profundas e estarão sempre sujeitas à análise e 

O local de instalação do Disjuntor Principal deverá ser projetado para parte 
uas fileiras de 12 justificadas abaixo do 

As portas serão fixadas a caixa ou a estrutura, conforme o caso, através de 
dobradiças serão providas de fechaduras YALE mestradas para todos os 

rior barra para aterramento adequado 

Deverá acompanhar o quadro uma via do desenho certificado do diagrama 
desenhos, instalada 
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4.16.3.1. COMPONENTES 

Deverão ser observadas as características relacionadas a seguir para os 

diversos componentes a serem instalados na montagem do quadro:

• Os barramentos deverão ter classe de isolamento de 600V, e deverão ser 
dimensionados para as correntes nomi
projeto a ser determinadas pela 
admitidas emendas nos barramentos dentro de uma mesma coluna; para as 
correntes nominais, a temperatura dos barramentos não deverá ultrapassa
ºC; deverá ser considerada
térmica dos materiais.

•  Os barramentos fase,
deverão também ser encapados com material isolante nas partes onde não 
estiver prevista conexão elétrica; exceto o barramento de 
laterais.  

• O cobre utilizado nos barramentos deverá ser do tipo eletrolítico com 99,00% de 
pureza; os barramentos deverão ser pintados ou identificados com fitas nas 
cores recomendadas

• Os dispositivos e parafusos de fixação das barras deverão ser de aço de alta 
resistência.  

• No caso de cabos ou barramentos, devem ser usadas identificação por cor, 
preto para fase e as cores verde
claro para neutro, como indicado na NBR

• O dimensionamento das barras de cobre considerará como se o barramento 
fosse de barras lisas e sem pintura. Os barramentos serão dimensionados 
também para os esforços eletromecânicos, decorrentes de curto
junções do barramento principal serão feitas com parafusos passantes sendo os 
pontos de contato previamente prateados. 

• Os quadros de distribuição deverão possuir uma barra de terra, com dimensões 
compatíveis com o sistema, instalada na parte latera
extensão do mesmo. Essa barra deverá possuir no mínimo dois terminais para 
conexão à malha de aterramento, através de cabo
suficiente à proteção determinada pelo projeto

• Os disjuntores deverão ser do ti
com os acessórios constantes dos diagramas de projeto. 

• As proteções para distribuição dos alimentadores serão do tipo classe 600V, 
corrente alternada.  

• A capacidade de ruptura mínima dos disjuntores e seccion
conforme projeto.  

• Os terminais deverão ser do tipo a compressão para as bitolas dos condutores 
indicados nos diagramas unifilares, ou na tabela de cabos. 
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 INTERNOS AOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

observadas as características relacionadas a seguir para os 

diversos componentes a serem instalados na montagem do quadro:

Os barramentos deverão ter classe de isolamento de 600V, e deverão ser 
dimensionados para as correntes nominais e de curto circuito indicadas no 

a ser determinadas pela “Capacidade Nominal do No
admitidas emendas nos barramentos dentro de uma mesma coluna; para as 
correntes nominais, a temperatura dos barramentos não deverá ultrapassa
ºC; deverá ser considerada na construção e seleção dos materiais
térmica dos materiais. 

arramentos fase, neutro e aterramento deverão ser executados na Vertical, 
deverão também ser encapados com material isolante nas partes onde não 

tiver prevista conexão elétrica; exceto o barramento de 

O cobre utilizado nos barramentos deverá ser do tipo eletrolítico com 99,00% de 
pureza; os barramentos deverão ser pintados ou identificados com fitas nas 
cores recomendadas pela ABNT.  
Os dispositivos e parafusos de fixação das barras deverão ser de aço de alta 

o caso de cabos ou barramentos, devem ser usadas identificação por cor, 
as cores verde-amarelo (ou verde) para aterramento 

, como indicado na NBR-5410.  
O dimensionamento das barras de cobre considerará como se o barramento 
fosse de barras lisas e sem pintura. Os barramentos serão dimensionados 
também para os esforços eletromecânicos, decorrentes de curto
junções do barramento principal serão feitas com parafusos passantes sendo os 
pontos de contato previamente prateados.  
Os quadros de distribuição deverão possuir uma barra de terra, com dimensões 
compatíveis com o sistema, instalada na parte lateral do quadro e correndo toda 
extensão do mesmo. Essa barra deverá possuir no mínimo dois terminais para 
conexão à malha de aterramento, através de cabo e posições para ligação 
suficiente à proteção determinada pelo projeto.  
Os disjuntores deverão ser do tipo mini-disjuntores bipolares, modelo europeu, 
com os acessórios constantes dos diagramas de projeto.  
As proteções para distribuição dos alimentadores serão do tipo classe 600V, 

 
A capacidade de ruptura mínima dos disjuntores e seccion

Os terminais deverão ser do tipo a compressão para as bitolas dos condutores 
indicados nos diagramas unifilares, ou na tabela de cabos.  

Nº folha 80 / Nº total folhas 124 

DISTRIBUIÇÃO  

observadas as características relacionadas a seguir para os 

diversos componentes a serem instalados na montagem do quadro: 

Os barramentos deverão ter classe de isolamento de 600V, e deverão ser 
nais e de curto circuito indicadas no 

“Capacidade Nominal do No-Break”; não serão 
admitidas emendas nos barramentos dentro de uma mesma coluna; para as 
correntes nominais, a temperatura dos barramentos não deverá ultrapassar 70 

strução e seleção dos materiais a dilatação 

deverão ser executados na Vertical, 
deverão também ser encapados com material isolante nas partes onde não 

tiver prevista conexão elétrica; exceto o barramento de aterramento nas 

O cobre utilizado nos barramentos deverá ser do tipo eletrolítico com 99,00% de 
pureza; os barramentos deverão ser pintados ou identificados com fitas nas 

Os dispositivos e parafusos de fixação das barras deverão ser de aço de alta 

o caso de cabos ou barramentos, devem ser usadas identificação por cor, 
para aterramento  e azul 

O dimensionamento das barras de cobre considerará como se o barramento 
fosse de barras lisas e sem pintura. Os barramentos serão dimensionados 
também para os esforços eletromecânicos, decorrentes de curto-circuito. As 
junções do barramento principal serão feitas com parafusos passantes sendo os 

Os quadros de distribuição deverão possuir uma barra de terra, com dimensões 
l do quadro e correndo toda 

extensão do mesmo. Essa barra deverá possuir no mínimo dois terminais para 
e posições para ligação 

disjuntores bipolares, modelo europeu, 

As proteções para distribuição dos alimentadores serão do tipo classe 600V, 

A capacidade de ruptura mínima dos disjuntores e seccionadoras deverá ser 

Os terminais deverão ser do tipo a compressão para as bitolas dos condutores 
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• Todos os demais componentes e acessórios necessários para o perfeito 
funcionamento do quadro deverão ser fornecidos, ainda que não citados 
especificamente nesta especificação.

• Toda a fiação interna do painel, bem como as réguas de bornes caso existam, 
deverá ser devidamente identificada por identificadores próprios tipo anilha
equivalente.  

• Todos os quadros e circuitos deverão estar identificados, tanto pelo seu 
fabricante quanto aos seus componentes, circuitos, aplicação, etc. 

• Os quadros deverão receber tratamento das superfícies metálicas que deverão 
ser limpas por jato d
um tratamento de fosfatização ou equivalente. 

• A pintura deverá ser a base de epóxi; todas as peças não pintadas, como 
parafusos, porcas, elementos de fixação e outros deverão ser bicromatizadas.

•  Os painéis deverão ser submetidos aos ensaios de rotina previstos na NBR 
6808/93. O fato de haver inspeção dos quadros (em fábrica ou 
exime a contratada de suas responsabilidades sobre o funcionamento posterior 
dos mesmos. 

•  O grau de proteção 
superiores a 1 mm e projeção de água em qualquer direção para áreas internas / 
secas.  

4.16.3.2. CARACTERÍSTICAS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Condições de Funcionamento: 

•  Umidade relativa – até 95 % 
• Características gerais do painel

Hz  
• Genericamente constituídos por painéis em chapa de aço, tratada, com pintura 

final em epóxi, com aplicação eletrostática. 
• Deverão atender aos seguintes graus de proteção: 

40 com portas externas e fecho rápido. 
diagrama unifilar geral, conforme projeto. 

• Os condutores serão constituídos por barras retangulares com cantos 
arredondados em cobre eletrolítico semiduro de pureza 9
pentes isolantes antivibratórios, confeccionados em material não higroscópico 
(poliamida com fibra de vidro) classe F de temperatura, o pente tem por 
finalidade fixar e isolar as barras, que foram dimensionadas para receber 
solicitações de esforços eletrodinâmicos. 
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Todos os demais componentes e acessórios necessários para o perfeito 
do quadro deverão ser fornecidos, ainda que não citados 

especificamente nesta especificação. 
Toda a fiação interna do painel, bem como as réguas de bornes caso existam, 

ser devidamente identificada por identificadores próprios tipo anilha

Todos os quadros e circuitos deverão estar identificados, tanto pelo seu 
fabricante quanto aos seus componentes, circuitos, aplicação, etc. 
Os quadros deverão receber tratamento das superfícies metálicas que deverão 
ser limpas por jato de areia ou desengraxamento e decapagem, e submetidas a 
um tratamento de fosfatização ou equivalente.  
A pintura deverá ser a base de epóxi; todas as peças não pintadas, como 
parafusos, porcas, elementos de fixação e outros deverão ser bicromatizadas.

ainéis deverão ser submetidos aos ensaios de rotina previstos na NBR 
6808/93. O fato de haver inspeção dos quadros (em fábrica ou 
exime a contratada de suas responsabilidades sobre o funcionamento posterior 

O grau de proteção dos quadros deverá atender: IP 44 
superiores a 1 mm e projeção de água em qualquer direção para áreas internas / 

CARACTERÍSTICAS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

Condições de Funcionamento:  

até 95 %  
s gerais do painel Tensão de isolamento - 600 V Freqüência 

Genericamente constituídos por painéis em chapa de aço, tratada, com pintura 
final em epóxi, com aplicação eletrostática.  
Deverão atender aos seguintes graus de proteção: - locais de serv
40 com portas externas e fecho rápido. - Correntes nominais indicadas no 
diagrama unifilar geral, conforme projeto.  
Os condutores serão constituídos por barras retangulares com cantos 
arredondados em cobre eletrolítico semiduro de pureza 99,9%, suportadas por 
pentes isolantes antivibratórios, confeccionados em material não higroscópico 
(poliamida com fibra de vidro) classe F de temperatura, o pente tem por 
finalidade fixar e isolar as barras, que foram dimensionadas para receber 

s de esforços eletrodinâmicos.  
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Todos os demais componentes e acessórios necessários para o perfeito 
do quadro deverão ser fornecidos, ainda que não citados 

Toda a fiação interna do painel, bem como as réguas de bornes caso existam, 
ser devidamente identificada por identificadores próprios tipo anilha ou 

Todos os quadros e circuitos deverão estar identificados, tanto pelo seu 
fabricante quanto aos seus componentes, circuitos, aplicação, etc.  
Os quadros deverão receber tratamento das superfícies metálicas que deverão 

e areia ou desengraxamento e decapagem, e submetidas a 

A pintura deverá ser a base de epóxi; todas as peças não pintadas, como 
parafusos, porcas, elementos de fixação e outros deverão ser bicromatizadas. 

ainéis deverão ser submetidos aos ensaios de rotina previstos na NBR 
6808/93. O fato de haver inspeção dos quadros (em fábrica ou outro local) não 
exime a contratada de suas responsabilidades sobre o funcionamento posterior 

dos quadros deverá atender: IP 44 - Corpos sólidos 
superiores a 1 mm e projeção de água em qualquer direção para áreas internas / 

CARACTERÍSTICAS DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  

600 V Freqüência - 60 

Genericamente constituídos por painéis em chapa de aço, tratada, com pintura 

locais de serviço elétrico IP-
Correntes nominais indicadas no 

Os condutores serão constituídos por barras retangulares com cantos 
9,9%, suportadas por 

pentes isolantes antivibratórios, confeccionados em material não higroscópico 
(poliamida com fibra de vidro) classe F de temperatura, o pente tem por 
finalidade fixar e isolar as barras, que foram dimensionadas para receber 
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4.17. Proteções (fusíveis, centelhadores e para

O sistema de proteção contra surtos dos equipamentos conectados aos 

trilhos e aos cabos secundários deve empregar centelhadores ou para

O dimensionamento e os tipos de 

utilizados deverão proporcionar uma proteção eficiente, individualmente ou em conjunto 

com outros tipos de proteção, aplicáveis conforme o tipo de equipamento ou dispositivo 

a ser protegido. Tais proteções deverão ser e

Quando necessários, deverão ser fornecidos fusíveis de ação retardada, 

dimensionados para suportar picos de corrente de curta duração.

Todos os fusíveis, centelhadores e para

dentre os tipos fabricados no Brasil.

4.18. Cabos e Conectores

Todos os cabos de interligação deverão ser adequados para lançamento 

diretamente no solo, canaletas e dutos, devendo atender às normas ABNT específicas 

para esses materiais. 

Todas as conexões de equipamentos

por intermédio de um bastidor de terminação de cabos com identificação dos cabos e 

condutores, mantendo-se uma reserva não inferior a 15%. As ligações entre estes 

bastidores e os equipamentos deverão ser realizadas prefe

conectores. As terminações que não sejam em conectores deverão estar providas de 

terminais. 

Todos os cabos com até 4 (quatro) condutores utilizados deverão incluir, no 

mínimo, 1 (um) par de condutores sobressalentes. Para os cabos com até 

condutores utilizados, a quantidade mínima de condutores sobressalentes deverá ser 

de 15% do total de condutores que compõem o cabo.

As ligações com o campo deverão prover proteção dos equipamentos 

internos contra sobretensão e descargas atmosf

instaladas nos bastidores de terminação de cabos.
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Proteções (fusíveis, centelhadores e para-raios) 

O sistema de proteção contra surtos dos equipamentos conectados aos 

trilhos e aos cabos secundários deve empregar centelhadores ou para

O dimensionamento e os tipos de fusíveis, centelhadores e para

utilizados deverão proporcionar uma proteção eficiente, individualmente ou em conjunto 

com outros tipos de proteção, aplicáveis conforme o tipo de equipamento ou dispositivo 

a ser protegido. Tais proteções deverão ser especificadas quando do projeto executivo.

Quando necessários, deverão ser fornecidos fusíveis de ação retardada, 

dimensionados para suportar picos de corrente de curta duração. 

Todos os fusíveis, centelhadores e para-raios deverão ser selecionados 

s tipos fabricados no Brasil. 

Cabos e Conectores 

Todos os cabos de interligação deverão ser adequados para lançamento 

diretamente no solo, canaletas e dutos, devendo atender às normas ABNT específicas 

Todas as conexões de equipamentos com o campo deverão ser executadas 

por intermédio de um bastidor de terminação de cabos com identificação dos cabos e 

se uma reserva não inferior a 15%. As ligações entre estes 

bastidores e os equipamentos deverão ser realizadas prefe

conectores. As terminações que não sejam em conectores deverão estar providas de 

Todos os cabos com até 4 (quatro) condutores utilizados deverão incluir, no 

mínimo, 1 (um) par de condutores sobressalentes. Para os cabos com até 

condutores utilizados, a quantidade mínima de condutores sobressalentes deverá ser 

de 15% do total de condutores que compõem o cabo. 

As ligações com o campo deverão prover proteção dos equipamentos 

internos contra sobretensão e descargas atmosféricas. Estas proteções deverão ser 

instaladas nos bastidores de terminação de cabos. 
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O sistema de proteção contra surtos dos equipamentos conectados aos 

trilhos e aos cabos secundários deve empregar centelhadores ou para-raios. 

fusíveis, centelhadores e para-raios 

utilizados deverão proporcionar uma proteção eficiente, individualmente ou em conjunto 

com outros tipos de proteção, aplicáveis conforme o tipo de equipamento ou dispositivo 

specificadas quando do projeto executivo. 

Quando necessários, deverão ser fornecidos fusíveis de ação retardada, 

raios deverão ser selecionados 

Todos os cabos de interligação deverão ser adequados para lançamento 

diretamente no solo, canaletas e dutos, devendo atender às normas ABNT específicas 

com o campo deverão ser executadas 

por intermédio de um bastidor de terminação de cabos com identificação dos cabos e 

se uma reserva não inferior a 15%. As ligações entre estes 

bastidores e os equipamentos deverão ser realizadas preferencialmente por 

conectores. As terminações que não sejam em conectores deverão estar providas de 

Todos os cabos com até 4 (quatro) condutores utilizados deverão incluir, no 

mínimo, 1 (um) par de condutores sobressalentes. Para os cabos com até 30 (trinta) 

condutores utilizados, a quantidade mínima de condutores sobressalentes deverá ser 

As ligações com o campo deverão prover proteção dos equipamentos 

éricas. Estas proteções deverão ser 
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Todas as terminações deverão ser feitas com terminais presos por 

compressão (sem solda) aos condutores e com respectiva identificação, de acordo com 

o projeto de instalação. 

Os conectores deverão ser resistentes ao desgaste e à deterioração de 

qualquer tipo, devendo suportar, pelo menos, 500 (quinhentas) operações de conexão 

e desconexão, sem desenvolver resistências elevadas de contato ou defeitos 

mecânicos. 

Os conectores deverão incorporar dispositivos de travamento que impeçam 

a conexão das suas partes em posição ou local indevido. Esses dispositivos deverão, 

inclusive, impedir conexões indevidas entre conectores de funções diferenciadas.

Deverá ser prevista uma reserva 

em cada conector múltiplo utilizado.

Deverão existir travas mecânicas nos conectores a fim de evitar problemas 

de mau contato em função da vibração a que serão submetidos.

O tratamento superficial dos pinos macho

ouro para função vital e com banho de estanho para demais funções.

4.19. Projeto elétrico, eletrônico, de 
sistema de sinalização

Nas funções vitais, o projeto de software, circuitos elétricos e e

os demais deverão ser elaborados em estrita obediência ao princípio da falha segura, 

sendo indispensável à utilização de equipamentos que atendam estas premissas para 

desempenho de funções de segurança (funções vitais), devendo atender aos seg

requisitos: 

• Todos os projetos e detalhamentos (elétrico, eletrônico, de 
devem ser fornecidos ao 
digitais) e ao final serem fornecidos todos os 
meio digital). 

• Os projetos (elétrico, eletrônico, de 
Sinalização e Controle e dos equipamentos envolvidos deverão estar adequados 
às normas e estas devem ser citadas. Na eventual omissão de norma nacional, 
poderão ser aceitas outras normas, desde que internacionalmente reconhecidas. 
Todavia, todos os requisitos de projetos deverão ser atendidos independentemente 
das normas seguidas por cada fabricante.
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Todas as terminações deverão ser feitas com terminais presos por 

compressão (sem solda) aos condutores e com respectiva identificação, de acordo com 

Os conectores deverão ser resistentes ao desgaste e à deterioração de 

qualquer tipo, devendo suportar, pelo menos, 500 (quinhentas) operações de conexão 

e desconexão, sem desenvolver resistências elevadas de contato ou defeitos 

deverão incorporar dispositivos de travamento que impeçam 

a conexão das suas partes em posição ou local indevido. Esses dispositivos deverão, 

inclusive, impedir conexões indevidas entre conectores de funções diferenciadas.

Deverá ser prevista uma reserva de pelo menos 10% de pinos disponíveis 

em cada conector múltiplo utilizado. 

Deverão existir travas mecânicas nos conectores a fim de evitar problemas 

de mau contato em função da vibração a que serão submetidos. 

O tratamento superficial dos pinos macho-fêmea deverá ser com banho de 

ouro para função vital e com banho de estanho para demais funções.

Projeto elétrico, eletrônico, de software e todos os demais que compõem o 
sistema de sinalização 

Nas funções vitais, o projeto de software, circuitos elétricos e e

os demais deverão ser elaborados em estrita obediência ao princípio da falha segura, 

sendo indispensável à utilização de equipamentos que atendam estas premissas para 

desempenho de funções de segurança (funções vitais), devendo atender aos seg

Todos os projetos e detalhamentos (elétrico, eletrônico, de software

devem ser fornecidos ao METRÔ-DF previamente para análise (em papel e meios 
digitais) e ao final serem fornecidos todos os as built (em papel, uma via, e 

Os projetos (elétrico, eletrônico, de softwares e os demais) do Sistema de 
Sinalização e Controle e dos equipamentos envolvidos deverão estar adequados 
às normas e estas devem ser citadas. Na eventual omissão de norma nacional, 

r aceitas outras normas, desde que internacionalmente reconhecidas. 
Todavia, todos os requisitos de projetos deverão ser atendidos independentemente 
das normas seguidas por cada fabricante. 
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Todas as terminações deverão ser feitas com terminais presos por 

compressão (sem solda) aos condutores e com respectiva identificação, de acordo com 

Os conectores deverão ser resistentes ao desgaste e à deterioração de 

qualquer tipo, devendo suportar, pelo menos, 500 (quinhentas) operações de conexão 

e desconexão, sem desenvolver resistências elevadas de contato ou defeitos 

deverão incorporar dispositivos de travamento que impeçam 

a conexão das suas partes em posição ou local indevido. Esses dispositivos deverão, 

inclusive, impedir conexões indevidas entre conectores de funções diferenciadas. 

de pelo menos 10% de pinos disponíveis 

Deverão existir travas mecânicas nos conectores a fim de evitar problemas 

a deverá ser com banho de 

ouro para função vital e com banho de estanho para demais funções. 

e todos os demais que compõem o 

Nas funções vitais, o projeto de software, circuitos elétricos e eletrônicos e 

os demais deverão ser elaborados em estrita obediência ao princípio da falha segura, 

sendo indispensável à utilização de equipamentos que atendam estas premissas para 

desempenho de funções de segurança (funções vitais), devendo atender aos seguintes 

softwares e os demais) 
previamente para análise (em papel e meios 

(em papel, uma via, e em 

s e os demais) do Sistema de 
Sinalização e Controle e dos equipamentos envolvidos deverão estar adequados 
às normas e estas devem ser citadas. Na eventual omissão de norma nacional, 

r aceitas outras normas, desde que internacionalmente reconhecidas. 
Todavia, todos os requisitos de projetos deverão ser atendidos independentemente 
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• A utilização de equipamentos não vitais deve ficar limitada a exec
não vitais, mas estes equipamentos devem apresentar características de 
excelência reconhecidas no mercado.

• As funções específicas de natureza comum e seus circuitos devem ser agrupados 
e se restringirem a um mesmo cartão ou módulo, evitando
mistura de funções vitais e não vitais.

• O projeto dos circuitos vitais e as características construtivas dos equipamentos 
que desempenham funções vitais não deverão subordinar a segurança à execução 
de atividades de manutenção preventiva,
comprometida quando não forem executadas as tarefas de manutenção preventiva 
recomendadas pelo projetista ou pelo fornecedor do sistema. Sendo assim, em 
caso de falhas da parte vital, independente da origem, o sistema se
levado a uma condição mais restritiva e, portanto
deverá ser atendido qualquer que seja a norma seguida por cada projetista ou 
fabricante de sistema ou equipamentos
de funções ou equipamentos vitais, constante ou intermitente, o sistema deve 
sempre tender à condição mais restritiva;

• O projeto dos circuitos vitais deverá evitar pontos de ajuste e, quando isto não for 
possível, os ajustes devem ser detalhados, especificando a
no caso de ajustes fora do ponto (
módulo ou placa deverá possuir proteção de acesso
desregulagem espontânea destes pontos. Qualquer ajuste que não tenha sido 
executado não poderá comprometer a “condição de segurança”, de forma a fazer 
com que o sistema tenda sempre a uma condição mais restritiva.

4.19.1. Reserva de potência

Os equipamentos elétricos tais 

retificadores e fontes de alimentação deverão ser capazes de fornecer uma potência 

30% superior à potência total prevista para cada equipamento de proteção da carga. 

Durante o desenvolvimento do projeto esta reserva

demonstrada. 

Caso necessário, deverá ser considerada a readequação dos quadros de 

energia em função da demanda para atendimento da nova planta do Sistema de 

Sinalização e Controle. 
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PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

A utilização de equipamentos não vitais deve ficar limitada a exec
não vitais, mas estes equipamentos devem apresentar características de 
excelência reconhecidas no mercado. 
As funções específicas de natureza comum e seus circuitos devem ser agrupados 
e se restringirem a um mesmo cartão ou módulo, evitando
mistura de funções vitais e não vitais. 
O projeto dos circuitos vitais e as características construtivas dos equipamentos 
que desempenham funções vitais não deverão subordinar a segurança à execução 
de atividades de manutenção preventiva, isto é, a segurança não deverá ser 
comprometida quando não forem executadas as tarefas de manutenção preventiva 
recomendadas pelo projetista ou pelo fornecedor do sistema. Sendo assim, em 
caso de falhas da parte vital, independente da origem, o sistema se
levado a uma condição mais restritiva e, portanto, mais segura. Este requisito 
deverá ser atendido qualquer que seja a norma seguida por cada projetista ou 
fabricante de sistema ou equipamentos vitais, ressaltando que, em caso de falha 

ções ou equipamentos vitais, constante ou intermitente, o sistema deve 
sempre tender à condição mais restritiva; 
O projeto dos circuitos vitais deverá evitar pontos de ajuste e, quando isto não for 
possível, os ajustes devem ser detalhados, especificando as possíveis implicações 

caso de ajustes fora do ponto (para mais e para menos) e o equipamento, 
módulo ou placa deverá possuir proteção de acesso 

espontânea destes pontos. Qualquer ajuste que não tenha sido 
executado não poderá comprometer a “condição de segurança”, de forma a fazer 

o sistema tenda sempre a uma condição mais restritiva.

Reserva de potência 

Os equipamentos elétricos tais como quadros de distribuição de energia, 

retificadores e fontes de alimentação deverão ser capazes de fornecer uma potência 

30% superior à potência total prevista para cada equipamento de proteção da carga. 

Durante o desenvolvimento do projeto esta reserva de potência deverá ser 

Caso necessário, deverá ser considerada a readequação dos quadros de 

energia em função da demanda para atendimento da nova planta do Sistema de 
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A utilização de equipamentos não vitais deve ficar limitada a execução de funções 
não vitais, mas estes equipamentos devem apresentar características de 

As funções específicas de natureza comum e seus circuitos devem ser agrupados 
e se restringirem a um mesmo cartão ou módulo, evitando-se especialmente 

O projeto dos circuitos vitais e as características construtivas dos equipamentos 
que desempenham funções vitais não deverão subordinar a segurança à execução 

isto é, a segurança não deverá ser 
comprometida quando não forem executadas as tarefas de manutenção preventiva 
recomendadas pelo projetista ou pelo fornecedor do sistema. Sendo assim, em 
caso de falhas da parte vital, independente da origem, o sistema sempre deve ser 

mais segura. Este requisito 
deverá ser atendido qualquer que seja a norma seguida por cada projetista ou 

essaltando que, em caso de falha 
ções ou equipamentos vitais, constante ou intermitente, o sistema deve 

O projeto dos circuitos vitais deverá evitar pontos de ajuste e, quando isto não for 
s possíveis implicações 

para mais e para menos) e o equipamento, 
 e proteção contra 

espontânea destes pontos. Qualquer ajuste que não tenha sido 
executado não poderá comprometer a “condição de segurança”, de forma a fazer 

o sistema tenda sempre a uma condição mais restritiva. 

como quadros de distribuição de energia, 

retificadores e fontes de alimentação deverão ser capazes de fornecer uma potência 

30% superior à potência total prevista para cada equipamento de proteção da carga. 

de potência deverá ser 

Caso necessário, deverá ser considerada a readequação dos quadros de 

energia em função da demanda para atendimento da nova planta do Sistema de 
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4.19.2. Reserva de pontos de conexão, de ligação e de disju

Os equipamentos elétricos de distribuição de energia e bastidores de 

interfaces deverão prever uma reserva de, no mínimo, 10% para futuras ligações e uma 

reserva de 20%, no mínimo, da quantidade de disjuntores instalados.

 

4.20. Requisitos ambientais

4.20.1. Condições climáticas

Os equipamentos de campo, incluindo os que operarão ao abrigo de 

intempéries, não operarão necessariamente em ambiente climatizado. Por esta razão, 

todos os materiais, equipamentos e componentes dos sistemas fornecidos deverão 

suportar as condições climáticas existentes sem prejuízo de sua vida útil. Deverá ser 

prevista toda a proteção necessária contra poeira e umidade e, caso seja necessária, 

ventilação forçada ou refrigeração do ambiente. Deve

de maneira clara, os equipamentos de climatização, se necessário. Deve

máxima proteção contra sobre tensões oriundas de descargas atmosféricas.

 

4.20.2. Condições normais

São aquelas encontradas habitualmente durante a maior parte do período de 

operação dos equipamentos. Os valores e tolerâncias dessas condições são:

• Altitude entre 1.000m e 1.300m;

• Temperatura média ambiente: 20,5 ºC

• Temperatura máxima ambiente: 40 ºC;

• Umidade relativa ambiente: 15% a 90%;

 

4.20.3. Condições Eventuais

São aquelas suscetíveis de ocorrer, eventualmente, durante o 
funcionamento do equipamento, sem que este deva apresentar qualquer variação 
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Reserva de pontos de conexão, de ligação e de disjuntores

Os equipamentos elétricos de distribuição de energia e bastidores de 

interfaces deverão prever uma reserva de, no mínimo, 10% para futuras ligações e uma 

reserva de 20%, no mínimo, da quantidade de disjuntores instalados.

Requisitos ambientais 

ições climáticas 

Os equipamentos de campo, incluindo os que operarão ao abrigo de 

intempéries, não operarão necessariamente em ambiente climatizado. Por esta razão, 

todos os materiais, equipamentos e componentes dos sistemas fornecidos deverão 

condições climáticas existentes sem prejuízo de sua vida útil. Deverá ser 

prevista toda a proteção necessária contra poeira e umidade e, caso seja necessária, 

ventilação forçada ou refrigeração do ambiente. Deve-se fazer parte de sua proposta, 

lara, os equipamentos de climatização, se necessário. Deve

máxima proteção contra sobre tensões oriundas de descargas atmosféricas.

Condições normais 

São aquelas encontradas habitualmente durante a maior parte do período de 

ntos. Os valores e tolerâncias dessas condições são:

Altitude entre 1.000m e 1.300m; 

Temperatura média ambiente: 20,5 ºC 

Temperatura máxima ambiente: 40 ºC; 

Umidade relativa ambiente: 15% a 90%; 

Condições Eventuais 

São aquelas suscetíveis de ocorrer, eventualmente, durante o 
funcionamento do equipamento, sem que este deva apresentar qualquer variação 
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ntores 

Os equipamentos elétricos de distribuição de energia e bastidores de 

interfaces deverão prever uma reserva de, no mínimo, 10% para futuras ligações e uma 

reserva de 20%, no mínimo, da quantidade de disjuntores instalados. 

Os equipamentos de campo, incluindo os que operarão ao abrigo de 

intempéries, não operarão necessariamente em ambiente climatizado. Por esta razão, 

todos os materiais, equipamentos e componentes dos sistemas fornecidos deverão 

condições climáticas existentes sem prejuízo de sua vida útil. Deverá ser 

prevista toda a proteção necessária contra poeira e umidade e, caso seja necessária, 

se fazer parte de sua proposta, 

lara, os equipamentos de climatização, se necessário. Deve-se prever 

máxima proteção contra sobre tensões oriundas de descargas atmosféricas. 

São aquelas encontradas habitualmente durante a maior parte do período de 

ntos. Os valores e tolerâncias dessas condições são: 

São aquelas suscetíveis de ocorrer, eventualmente, durante o 
funcionamento do equipamento, sem que este deva apresentar qualquer variação 
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sensível em seu desempenho normal. Os valores e as tolerâncias dessas condições
são: 

• Temperatura ambiente: variando de

• Umidade relativa ambiente variando de 10% a 100%.

 

4.20.4. Condições ambientais

Tendo em vista a instalação dos equipamentos nas proximidades da via 

férrea eletrificada, condições desfavoráveis eventualmente introduzidas pela ferrovia 

deverão ser levadas em conta sem possibilidade de reduzir garantias ou solicitar 

compromisso por parte do Metrô 

de condições desfavoráveis que possam ocorrer. Podem

níveis de vibração a que estarão

Assim, devem-

(amortecedores de vibração, etc.) a serem empregados na instalação dos 

equipamentos, de forma a torná

da passagem de comboios ferroviários de qualquer natureza.

A seu exclusivo critério pode

com pessoal e equipamento próprios, sem qualquer ônus para o METRÔ

As salas onde serão instalados os equipamentos de sinaliza

telecomunicações terão ambiente climatizado nas condições de 23ºC ± 2ºC.

Devem-se prever ações que minimizem as interferências eletromagnéticas 

recebidas ou geradas e proteções contra descargas atmosféricas para os 

equipamentos abrigados em

4.21. Requisitos de implantação

Esses requisitos são de extrema importância, visto que as extensões e as 

modernizações ocorrerão junto com os trechos em operação comercial. 

A implantação dos sistemas a serem adquiridos se dará com os trechos de 

interfaces existentes nos domínios em plena operação, bem como as modernizações 

especificadas. Deve-se levar esse fato em consideração nos seus planos para 
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sensível em seu desempenho normal. Os valores e as tolerâncias dessas condições

Temperatura ambiente: variando de 0 ºC a +70 ºC; 

Umidade relativa ambiente variando de 10% a 100%. 

Condições ambientais 

Tendo em vista a instalação dos equipamentos nas proximidades da via 

férrea eletrificada, condições desfavoráveis eventualmente introduzidas pela ferrovia 

evadas em conta sem possibilidade de reduzir garantias ou solicitar 

compromisso por parte do Metrô - DFMETRÔ-DF de valores máximos de parâmetros 

de condições desfavoráveis que possam ocorrer. Podem-se destacar os diferentes 

níveis de vibração a que estarão sujeitos os equipamentos. 

-se especificar requisitos e/ou dispositivos especiais 

(amortecedores de vibração, etc.) a serem empregados na instalação dos 

equipamentos, de forma a torná-los imunes a essas condições e vibrações decorrentes 

agem de comboios ferroviários de qualquer natureza. 

A seu exclusivo critério pode-se efetuar as medições julgadas necessárias, 

com pessoal e equipamento próprios, sem qualquer ônus para o METRÔ

As salas onde serão instalados os equipamentos de sinaliza

telecomunicações terão ambiente climatizado nas condições de 23ºC ± 2ºC.

se prever ações que minimizem as interferências eletromagnéticas 

recebidas ou geradas e proteções contra descargas atmosféricas para os 

equipamentos abrigados em locais técnicos e os distribuídos ao longo das vias.

Requisitos de implantação 

Esses requisitos são de extrema importância, visto que as extensões e as 

modernizações ocorrerão junto com os trechos em operação comercial. 

A implantação dos sistemas a serem adquiridos se dará com os trechos de 

interfaces existentes nos domínios em plena operação, bem como as modernizações 

se levar esse fato em consideração nos seus planos para 
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sensível em seu desempenho normal. Os valores e as tolerâncias dessas condições 

Tendo em vista a instalação dos equipamentos nas proximidades da via 

férrea eletrificada, condições desfavoráveis eventualmente introduzidas pela ferrovia 

evadas em conta sem possibilidade de reduzir garantias ou solicitar 

DF de valores máximos de parâmetros 

se destacar os diferentes 

se especificar requisitos e/ou dispositivos especiais 

(amortecedores de vibração, etc.) a serem empregados na instalação dos 

los imunes a essas condições e vibrações decorrentes 

se efetuar as medições julgadas necessárias, 

com pessoal e equipamento próprios, sem qualquer ônus para o METRÔ-DF. 

As salas onde serão instalados os equipamentos de sinalização, controle e 

telecomunicações terão ambiente climatizado nas condições de 23ºC ± 2ºC. 

se prever ações que minimizem as interferências eletromagnéticas 

recebidas ou geradas e proteções contra descargas atmosféricas para os 

locais técnicos e os distribuídos ao longo das vias. 

Esses requisitos são de extrema importância, visto que as extensões e as 

modernizações ocorrerão junto com os trechos em operação comercial.  

A implantação dos sistemas a serem adquiridos se dará com os trechos de 

interfaces existentes nos domínios em plena operação, bem como as modernizações 

se levar esse fato em consideração nos seus planos para 
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implantação dos equipamentos

controle e telecomunicações, ou seja, com a menor interferência na circulação dos 

trens nos trechos existentes. O sistema em operação não pode ser afetado no período 

de implantação e testes. 

Deverá cumprir todas as instruções, orientações e requisitos constantes 

apresentados, assim como as normas citadas, para que a instalação seja de qualidade 

compatível com as funções de segurança desempenhadas pelos sistemas de 

sinalização e controle e telecomunicaçõe

4.21.1. Planos de vias sinalizad

O Plano de Vias Sinalizadas (PVS) a ser desenvolvido no projeto executivo 

deverá obrigatoriamente ser desenvolvido com base no PVS do projeto básico, Plano 

de Rotas, Plano Funcional Operacional e este Desc

O PVS do projeto básico (recomendado) contemplam os planos de vias com 

a extensão Samambaia, além das modernizações dos trechos operacionais. Suas 

cotas deverão ser retificadas ou ajustadas quando do desenvolvimento do PVS

Executivo. 

As principais características a serem observadas são:

Extensão Samambaia

• Extensão do trecho atual com inclusão das estações E34, E35 e E36. A estação 
E34 não será operacional (estação futura);

• Inclusão dos travessões do intertravamento X5
E35 e E36, possibilitando manobras ante

• A parada do trem na plataforma (estação E36) deverá ocorrer com código de 
velocidade; 

• O atual pátio de estacionamento pós
readequado ou remode
intertravamentos X59 e X60 e mantendo a
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implantação dos equipamentos, principalmente as relativas aos intertravamentos de 

controle e telecomunicações, ou seja, com a menor interferência na circulação dos 

trens nos trechos existentes. O sistema em operação não pode ser afetado no período 

rir todas as instruções, orientações e requisitos constantes 

apresentados, assim como as normas citadas, para que a instalação seja de qualidade 

compatível com as funções de segurança desempenhadas pelos sistemas de 

sinalização e controle e telecomunicações. 

sinalizadas (PVS) com a extensão 

O Plano de Vias Sinalizadas (PVS) a ser desenvolvido no projeto executivo 

deverá obrigatoriamente ser desenvolvido com base no PVS do projeto básico, Plano 

de Rotas, Plano Funcional Operacional e este Descritivo Geral. 

O PVS do projeto básico (recomendado) contemplam os planos de vias com 

a extensão Samambaia, além das modernizações dos trechos operacionais. Suas 

cotas deverão ser retificadas ou ajustadas quando do desenvolvimento do PVS

ipais características a serem observadas são: 

Extensão Samambaia: 

Extensão do trecho atual com inclusão das estações E34, E35 e E36. A estação 
E34 não será operacional (estação futura); 
Inclusão dos travessões do intertravamento X58 (AMVs 1:14)
E35 e E36, possibilitando manobras antes estação (MAE) na estação E36;
A parada do trem na plataforma (estação E36) deverá ocorrer com código de 

O atual pátio de estacionamento pós-estação SAM (E33) será totalmente 
remodelado, conforme já detalhamento, sendo os 

intertravamentos X59 e X60 e mantendo a estação mestra E33.
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, principalmente as relativas aos intertravamentos de 

controle e telecomunicações, ou seja, com a menor interferência na circulação dos 

trens nos trechos existentes. O sistema em operação não pode ser afetado no período 

rir todas as instruções, orientações e requisitos constantes 

apresentados, assim como as normas citadas, para que a instalação seja de qualidade 

compatível com as funções de segurança desempenhadas pelos sistemas de 

O Plano de Vias Sinalizadas (PVS) a ser desenvolvido no projeto executivo 

deverá obrigatoriamente ser desenvolvido com base no PVS do projeto básico, Plano 

O PVS do projeto básico (recomendado) contemplam os planos de vias com 

a extensão Samambaia, além das modernizações dos trechos operacionais. Suas 

cotas deverão ser retificadas ou ajustadas quando do desenvolvimento do PVS-

Extensão do trecho atual com inclusão das estações E34, E35 e E36. A estação 

8 (AMVs 1:14), entre as estações 
s estação (MAE) na estação E36; 

A parada do trem na plataforma (estação E36) deverá ocorrer com código de 

estação SAM (E33) será totalmente 
lhamento, sendo os AMVs 1:10 e os 

E33. 
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4.21.1.1. Remodelações do trecho 

Quando do desenvolvimento do projeto executivo que inclui o Plano de Vias 

Sinalizadas, deve-se contemplar o intertravamento  X311,  conforme descritos no Plano 

de Via (PV) e subitens a seguir:

Entre as estações GUA e ARN

• Implantação do intertravamento X311 com todos seus acessórios e AMVs 
conforme PVS recomendado

• Elaboração do projeto geométrico 
• Deverá ser apresentado na proposta o detalhamento das fases de implantação do 

X311 com indicação dos níveis de interferência operacional, de forma sucinta. 

Figura 4 – 

 

Entre CLA e TAS

 

Deslocamento da ZM4 para a plataforma 4 de CLA;

Implantar a ZM5 na plataforma 3 de CLA.
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Remodelações do trecho em operação atual 

Quando do desenvolvimento do projeto executivo que inclui o Plano de Vias 

contemplar o intertravamento  X311,  conforme descritos no Plano 

de Via (PV) e subitens a seguir: 

ntre as estações GUA e ARN: 

Implantação do intertravamento X311 com todos seus acessórios e AMVs 
conforme PVS recomendado. 
Elaboração do projeto geométrico de via da região afetada.  
Deverá ser apresentado na proposta o detalhamento das fases de implantação do 
X311 com indicação dos níveis de interferência operacional, de forma sucinta. 

 intertravamento X311, entre as estações ARN e GUA

CLA e TAS 

Deslocamento da ZM4 para a plataforma 4 de CLA; 

Implantar a ZM5 na plataforma 3 de CLA. 
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Quando do desenvolvimento do projeto executivo que inclui o Plano de Vias 

contemplar o intertravamento  X311,  conforme descritos no Plano 

Implantação do intertravamento X311 com todos seus acessórios e AMVs  

Deverá ser apresentado na proposta o detalhamento das fases de implantação do 
X311 com indicação dos níveis de interferência operacional, de forma sucinta.  

 

X311, entre as estações ARN e GUA 
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Entre CLA e TAS

O intertravamento X62 deverá ser reconfigurado para X621 e X622 em 

decorrência do tratamento das máquinas de
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Figura 5 – ZM4 e ZM5 em CLA 

 

Entre CLA e TAS 

O intertravamento X62 deverá ser reconfigurado para X621 e X622 em 

decorrência do tratamento das máquinas de chaves deste travessão.
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O intertravamento X62 deverá ser reconfigurado para X621 e X622 em 

chaves deste travessão. 
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Figura 6

4.21.1.2. Console de simulação 
operação e treinamento)

Deverá ser atualizado tecnologicamente o console composto de simulador, 

servidor e, no mínimo, um ponto de operação que permita simular condições 

operacionais, incluindo todas as funções de controle de tráfego e energia, além das 

presentes no ATO das estaç

permite também função de execução de atividades de treinamentos operacionais e 

técnicos. Neste console deve estar presente um controle de versões dos atuais 

softwares instalados em todos os subsistem

próprias. Deve-se informar os históricos de versões com, no mínimo, data de 

atualização e a melhoria implementada em cada atualização. Deve ser previsto a 

geração de relatórios específicos.

4.22. Tecnologia Ofertada

Poderá ser adotada qualquer tecnologia que cumpra os requisitos 

apresentados neste documento e, portanto fica a cargo da proponente a substituição 

total ou parcial dos hardwares e softwares envolvidos.

No caso de substituição parcial deverá a proponente g

para o convívio harmônico entre tecnologias atualmente empregadas e às novas que 

por ventura vierem a ser adotadas.

Seja qual for à tecnologia adotada no projeto executivo pela proponente 

vencedora do certame licitatório, deverá no mí

apresentados neste descritivo geral, mantendo todas as especificidades do plano de 

rotas, do plano de vias sinalizado básico e da simulação de headway. Sendo que as 

cotas apresentadas no PVS

ajustadas quando do desenvolvimento do PVS

serão admitidas com prévia aprovação do METRÔ

responsável por analisar e validar o Projeto Básico e propor adequações, se 

necessário, para elaboração do Projeto Executivo.
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Figura 6 – Intertravamentos X621 e X622 – TF-1 e TF-3 

 

Console de simulação - sistemas de sinalização e controle (engenharia, 
operação e treinamento) 

Deverá ser atualizado tecnologicamente o console composto de simulador, 

servidor e, no mínimo, um ponto de operação que permita simular condições 

operacionais, incluindo todas as funções de controle de tráfego e energia, além das 

presentes no ATO das estações. Este console, além de permitir ações de engenharia, 

permite também função de execução de atividades de treinamentos operacionais e 

técnicos. Neste console deve estar presente um controle de versões dos atuais 

softwares instalados em todos os subsistemas de tráfego, energia e auxiliares, em telas 

se informar os históricos de versões com, no mínimo, data de 

atualização e a melhoria implementada em cada atualização. Deve ser previsto a 

geração de relatórios específicos. 

Tecnologia Ofertada  

Poderá ser adotada qualquer tecnologia que cumpra os requisitos 

apresentados neste documento e, portanto fica a cargo da proponente a substituição 

total ou parcial dos hardwares e softwares envolvidos. 

No caso de substituição parcial deverá a proponente garantir as adequações 

para o convívio harmônico entre tecnologias atualmente empregadas e às novas que 

por ventura vierem a ser adotadas. 

Seja qual for à tecnologia adotada no projeto executivo pela proponente 

vencedora do certame licitatório, deverá no mínimo, atender aos requisitos 

apresentados neste descritivo geral, mantendo todas as especificidades do plano de 

sinalizado básico e da simulação de headway. Sendo que as 

cotas apresentadas no PVS-Cenário 2 (recomendado) devem ser ra

ajustadas quando do desenvolvimento do PVS-Executivo.  Inclusões ou alterações só 

serão admitidas com prévia aprovação do METRÔ-DF e a proponente vencedora será 

responsável por analisar e validar o Projeto Básico e propor adequações, se 

ário, para elaboração do Projeto Executivo. 
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sistemas de sinalização e controle (engenharia, 

Deverá ser atualizado tecnologicamente o console composto de simulador, 

servidor e, no mínimo, um ponto de operação que permita simular condições 

operacionais, incluindo todas as funções de controle de tráfego e energia, além das 

ões. Este console, além de permitir ações de engenharia, 

permite também função de execução de atividades de treinamentos operacionais e 

técnicos. Neste console deve estar presente um controle de versões dos atuais 

as de tráfego, energia e auxiliares, em telas 

se informar os históricos de versões com, no mínimo, data de 

atualização e a melhoria implementada em cada atualização. Deve ser previsto a 

Poderá ser adotada qualquer tecnologia que cumpra os requisitos 

apresentados neste documento e, portanto fica a cargo da proponente a substituição 

arantir as adequações 

para o convívio harmônico entre tecnologias atualmente empregadas e às novas que 

Seja qual for à tecnologia adotada no projeto executivo pela proponente 

nimo, atender aos requisitos 

apresentados neste descritivo geral, mantendo todas as especificidades do plano de 

sinalizado básico e da simulação de headway. Sendo que as 

Cenário 2 (recomendado) devem ser ratificadas ou 

Executivo.  Inclusões ou alterações só 

DF e a proponente vencedora será 

responsável por analisar e validar o Projeto Básico e propor adequações, se 
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5. CARACTÉRISTICAS E DESCRIÇÃO DO 
sinalização e controle E SISTEMA DE ENERGIA atualmente implantadoS

5.1. MATERIAL RODANTE

5.1.1. Características TUE 

  

� Tipos de carros:  
o “A” - com cabina de condução
o “B” - sem cabina de condução

� Capacidade máxima de passageiros: 
o Carro “A”:  

� Sentados:
� Em pé: 

o Carro “B”: 
� Sentados:
� Em pé: 

� Formação básica do trem: “A”+“B”+“B”+“A”
� Dimensões principais: 

o Comprimento do trem de 4 carros: 
o Comprimento de cada car
o Largura do carro: 
o Distância entre centro de truques: 
o Altura total:   
o Altura do piso ao boleto do trilho: 

� Número de portas por carro "A" ou "B": 
� Pesos:  

o Carregado por carro:
o Tara do carro “A”: 
o Tara do carro “B”: 

� Tensão de alimentação do terceiro trilho para cada carro: 
Vcc) 

� Corrente de consumo m
� Tensão de bateria:   
� Tensão auxiliar:   
� Tensão de alimentação elétrica auxiliar (trifásica): 
� Desempenho:  

o Velocidade máxima: 
o Aceleração inicial: 
o Intervalo de tempo máximo para atingir 80 Km/h: 
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CARACTÉRISTICAS E DESCRIÇÃO DO MATERIAL RODANTE, 
sinalização e controle E SISTEMA DE ENERGIA atualmente implantadoS

MATERIAL RODANTE 

TUE – Série 1000 

cabina de condução 
sem cabina de condução 

Capacidade máxima de passageiros:  

Sentados: 44 
Em pé:  269 

Sentados: 52 
Em pé:  293  

Formação básica do trem: “A”+“B”+“B”+“A” 
Dimensões principais:  

Comprimento do trem de 4 carros:     
Comprimento de cada carro "A" ou "B” entre engate:   
Largura do carro:        
Distância entre centro de truques:     

       
Altura do piso ao boleto do trilho:     

Número de portas por carro "A" ou "B":  6  

Carregado por carro:      
Tara do carro “A”:        
Tara do carro “B”:        

Tensão de alimentação do terceiro trilho para cada carro:  750 Vcc (500 a 900 

Corrente de consumo máxima por carro:    1150 A 
      48 Vcc (36 a 52 Vcc) 
      24 Vcc 

Tensão de alimentação elétrica auxiliar (trifásica):   380 Vca 

Velocidade máxima:       
Aceleração inicial:        
Intervalo de tempo máximo para atingir 80 Km/h:   

Nº folha 91 / Nº total folhas 124 

MATERIAL RODANTE, SISTEMA de 
sinalização e controle E SISTEMA DE ENERGIA atualmente implantadoS 

 87,27 m 
 21,79 m 
 3,1 m 
 15,6 m 
 3,57 m  
 1,11m 

 64,0 t  
 39,5 t  
 39,4 t 
750 Vcc (500 a 900 

1150 A  
48 Vcc (36 a 52 Vcc)  
24 Vcc  
380 Vca  

 100 km/h 
 1,12 m/ s² 
 33s 
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o Variação de aceleração do tempo (solavanco): 
o Desaceleração em frenagem de serviço: 
o Desaceleração em frenagem de emergência: 

� Condições da via: 
o Bitola:   
o Raio mínimo de curva horizontal:

� Via principal: 
� Via pátio: 

o Raio mínimo de curva vertical: 
o Superelevação máxima: 

 

5.1.2. Características TUE 

 

� Tipos de carros:  
o “A” - com cabina de condução
o “B” - sem cabina de condução

� Capacidade máxima de passageiros: 
o Carro “A”:  

� Sentados:
� Em pé: 

o Carro “B”: 
� Sentados:
� Em pé: 

� Formação básica do trem: “A”+“B”+“B”+“A”
� Dimensões principais: 

o Comprimento 
o Comprimento do carro “A”: 
o Comprimento do carro “B”: 
o Largura do carro: 
o Distância entre centro de truques: 
o Altura total:   
o Altura do piso ao boleto do trilho: 

� Número de portas por car
� Pesos:  

o Carregado por carro:
o Tara do carro “A”: 
o Tara do carro “B”: 

� Tensão de alimentação do terceiro trilho para cada carro: 
Vcc) 

� Corrente de consumo máxima por carro: 
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Variação de aceleração do tempo (solavanco):   
Desaceleração em frenagem de serviço:    
Desaceleração em frenagem de emergência:    

       
Raio mínimo de curva horizontal: 

Via principal:       
Via pátio:        

Raio mínimo de curva vertical:      
Superelevação máxima:       

Características TUE – Série 2000 

com cabina de condução 
cabina de condução 

Capacidade máxima de passageiros:  

Sentados: 38 
Em pé:  281 

Sentados: 48 
Em pé:  298  

Formação básica do trem: “A”+“B”+“B”+“A” 
Dimensões principais:  

Comprimento do trem de 4 carros:     
Comprimento do carro “A”:      
Comprimento do carro “B”:      
Largura do carro:        
Distância entre centro de truques:     

       
Altura do piso ao boleto do trilho:     

Número de portas por carro "A" ou "B":      

Carregado por carro:      
Tara do carro “A”:        
Tara do carro “B”:        

Tensão de alimentação do terceiro trilho para cada carro:  750 Vcc (500 a 900 

Corrente de consumo máxima por carro:    1344 A 
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 1 m/ s³ 
 1,2 m/ s² 
 1,5 m/ s²  

 1,6 m  

 250 m 
 150 m 
 500 m 
 165 mm 

 87,08m 
 21,80 m 
 21,77 m 
 3,08 m 
 15,6 m 
 3,65 m  
 1,11m 
 6  

 62,0 t  
 38,5 t  
 38,2 t 
750 Vcc (500 a 900 

1344 A  
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� Tensão de bateria:   
� Tensão auxiliar:   
� Tensão de alimentação elétrica auxiliar (trifásica): 
� Desempenho:  

o Velocidade máxima: 
o Aceleração inicial: 
o Intervalo de tempo máximo para atingir 80 Km/h: 
o Variação de aceleração do tempo (solavanco): 
o Desaceleração em frenagem de serviço: 
o Desaceleração em frenagem de emergência: 

� Condições da via: 
o Bitola :   
o Raio mínimo de curva horizontal:

� Via principal: 
� Via pátio: 

o Raio mínimo de curva vertical: 
o Superelevação máxima: 

 

5.2. SINALIZAÇÃO E CONTROLE

O sistema atual opera com o subsistema de supervisão e controle de trá

centralizado (CTC), que possibilita aos operadores da central (CCO), a supervisão e o 

controle integral de todas as operações e o registro de eventos ocorridos (alarmes, 

comandos e indicações). Este subsistema permite também, no caso de perda total ou

parcial de comunicação com o centro de controle de tráfego, a operação através do 

Posto de Controle de tráfego (PCT) localizado nas estações mestras. O Sistema de 

sinalização e controle é responsável pela movimentação segura dos trens, e se 

comunica com as IHMs (CCO e PCT) através da rede de transmissão (rede 

multisserviço).  

A descrição a seguir mostra a constituição dos diversos sistemas atualmente 

existentes e assim constituídos:

Sistema de Sinalização e Controle (SSC);

Sistema de Controle de Tráfego Ce

Sistema de Telecomunicação;

Controle Automático de Trens 
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      72 Vcc 
      24 Vcc 

Tensão de alimentação elétrica auxiliar (trifásica):   380 Vca 

Velocidade máxima:       
Aceleração inicial:        
Intervalo de tempo máximo para atingir 80 Km/h:   
Variação de aceleração do tempo (solavanco):   
Desaceleração em frenagem de serviço:    
Desaceleração em frenagem de emergência:    

       
Raio mínimo de curva horizontal: 

Via principal:       
Via pátio:        

Raio mínimo de curva vertical:      
Superelevação máxima:       

SINALIZAÇÃO E CONTROLE 

O sistema atual opera com o subsistema de supervisão e controle de trá

centralizado (CTC), que possibilita aos operadores da central (CCO), a supervisão e o 

controle integral de todas as operações e o registro de eventos ocorridos (alarmes, 

comandos e indicações). Este subsistema permite também, no caso de perda total ou

parcial de comunicação com o centro de controle de tráfego, a operação através do 

Posto de Controle de tráfego (PCT) localizado nas estações mestras. O Sistema de 

sinalização e controle é responsável pela movimentação segura dos trens, e se 

s IHMs (CCO e PCT) através da rede de transmissão (rede 

A descrição a seguir mostra a constituição dos diversos sistemas atualmente 

existentes e assim constituídos: 

Sistema de Sinalização e Controle (SSC); 

Sistema de Controle de Tráfego Centralizado - CTC; 

Sistema de Telecomunicação; 

Controle Automático de Trens – ATC de bordo; 
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72 Vcc  
24 Vcc  
380 Vca  

 100 km/h 
 1,12 m/ s² 
 33s 
 1 m/ s³ 
 1,2 m/ s² 
 1,5 m/ s²  

 1,6 m  

 300 m 
 150 m 
 500 m 
 165 mm 

O sistema atual opera com o subsistema de supervisão e controle de tráfego 

centralizado (CTC), que possibilita aos operadores da central (CCO), a supervisão e o 

controle integral de todas as operações e o registro de eventos ocorridos (alarmes, 

comandos e indicações). Este subsistema permite também, no caso de perda total ou 

parcial de comunicação com o centro de controle de tráfego, a operação através do 

Posto de Controle de tráfego (PCT) localizado nas estações mestras. O Sistema de 

sinalização e controle é responsável pela movimentação segura dos trens, e se 

s IHMs (CCO e PCT) através da rede de transmissão (rede 

A descrição a seguir mostra a constituição dos diversos sistemas atualmente 
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Sistema de Energia.

Cada sistema está sucintamente descrito a seguir para propiciar aos 

PROPONENTES uma visão geral da operação do Sistema do Metro DF.

A figura 7 mostra uma configuração típica do sistema integrado do METRÔ

DF. 

Figura 7

5.2.1. Características 

O Sistema de sinalização e controle (SSC), atual, instalados nos domínios 

Galeria até Samambaia possui equipamentos instalados a partir do ano de 1993, e nos 
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Sistema de Energia. 

Cada sistema está sucintamente descrito a seguir para propiciar aos 

PROPONENTES uma visão geral da operação do Sistema do Metro DF.

mostra uma configuração típica do sistema integrado do METRÔ

Figura 7 – Sistema Integrado do METRÔ

O Sistema de sinalização e controle (SSC), atual, instalados nos domínios 

Galeria até Samambaia possui equipamentos instalados a partir do ano de 1993, e nos 
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Cada sistema está sucintamente descrito a seguir para propiciar aos 

PROPONENTES uma visão geral da operação do Sistema do Metro DF. 

mostra uma configuração típica do sistema integrado do METRÔ-

METRÔ-DF 

O Sistema de sinalização e controle (SSC), atual, instalados nos domínios 

Galeria até Samambaia possui equipamentos instalados a partir do ano de 1993, e nos 
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domínios do trecho Ceilândia possuem equipamentos instalados a partir do ano de 

2008, ambos da fabricante Alstom Brasil Energia e Transporte.    

O Sistema de Sinalização e Controle é composto dos seguintes 

equipamentos: 

• Intertravamento microprocessado
Multiplex 

• Unidade Terminal Remota

• PCL: Posto de Controle Local

• Equipamentos de via: máquina de chave, sinaleiro, 
Pontual, circuito de via e caixa de margem de via

5.2.2. Controlador de Movimentação de Trens e Multiplex

O intertravamento C

triplicada com unidades de processamento que trabalham de formas independentes, 

porém executando as mesmas funções. Cada acionamento processado é enviado a 

grupos de votadores vitais específicos que votam n

antes de serem enviados aos respectivos equipamentos.

Existem três tipos de gabinetes:

• Gabinete de Micros/VAMUX/IP
• Gabinete Votadores/Fontes
• Gabinete de Contatores e Terminações 

5.2.2.1. Gabinete Micro/Vamux 

O gabinete de Micros/VAMUX é formado pelas as seguintes gavetas:

Gaveta Micros 

Cada gaveta Micros é formada pelos seguintes cartões:

• 1 Cartão Processador C
funções vitais e não vitais do sistema. É alocado no slot 19 d

• 1 Cartão Canal Série Inteligente (CSI): Com a função de gerenciar as 
comunicações internas entre os cartões processadores, e externas entre o 
CMTMUX e o GC.  

• 1 Cartão Interface Paralela/Serial (IPS): Com a função de converter os comandos 
de velocidade gerados pela CPU em código no formato serial multiplexado a serem 
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domínios do trecho Ceilândia possuem equipamentos instalados a partir do ano de 

ricante Alstom Brasil Energia e Transporte.     

O Sistema de Sinalização e Controle é composto dos seguintes 

Intertravamento microprocessado: Controlador de Movimentação de Trens e 

Unidade Terminal Remota: Unidade de Tráfego Remoto 

PCL: Posto de Controle Local ou PCT: Posto de Controle de Tráfego

Equipamentos de via: máquina de chave, sinaleiro, Detector de Ocupação 
, circuito de via e caixa de margem de via. 

Controlador de Movimentação de Trens e Multiplex 

O intertravamento CMTMUX é projetado com uma arquitetura de hardware 

triplicada com unidades de processamento que trabalham de formas independentes, 

porém executando as mesmas funções. Cada acionamento processado é enviado a 

grupos de votadores vitais específicos que votam no esquema 2 de 3 (dois de três) 

antes de serem enviados aos respectivos equipamentos. 

Existem três tipos de gabinetes: 

Gabinete de Micros/VAMUX/IP 
Gabinete Votadores/Fontes 
Gabinete de Contatores e Terminações  

Gabinete Micro/Vamux  

Micros/VAMUX é formado pelas as seguintes gavetas:

ada gaveta Micros é formada pelos seguintes cartões: 

1 Cartão Processador C-186 ou 86 (PRO): responsável pelo processamento das 
funções vitais e não vitais do sistema. É alocado no slot 19 da gaveta Micro.
1 Cartão Canal Série Inteligente (CSI): Com a função de gerenciar as 
comunicações internas entre os cartões processadores, e externas entre o 

1 Cartão Interface Paralela/Serial (IPS): Com a função de converter os comandos 
velocidade gerados pela CPU em código no formato serial multiplexado a serem 
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domínios do trecho Ceilândia possuem equipamentos instalados a partir do ano de 

O Sistema de Sinalização e Controle é composto dos seguintes 

: Controlador de Movimentação de Trens e 

ou PCT: Posto de Controle de Tráfego 

Detector de Ocupação 

MTMUX é projetado com uma arquitetura de hardware 

triplicada com unidades de processamento que trabalham de formas independentes, 

porém executando as mesmas funções. Cada acionamento processado é enviado a 

o esquema 2 de 3 (dois de três) 

Micros/VAMUX é formado pelas as seguintes gavetas: 

 

186 ou 86 (PRO): responsável pelo processamento das 
a gaveta Micro. 

1 Cartão Canal Série Inteligente (CSI): Com a função de gerenciar as 
comunicações internas entre os cartões processadores, e externas entre o 

1 Cartão Interface Paralela/Serial (IPS): Com a função de converter os comandos 
velocidade gerados pela CPU em código no formato serial multiplexado a serem 
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enviados à via.  
• Cartões Entrada Digital Vital (EDV): Recebe os sinais de correspondência de 

máquina de chave, diagnóstico e as indicações da via. 
• Cartão Saída Digital Vital (SD

máquinas de chave, sinaleiros. 
 

Gaveta Multiplex 

A gaveta Multiplex é formada pelos seguintes cartões:

• Cartão Gerador de Relógio (GR) :
estabelecer o sincronismo entre os cartões IPS, e também sincronizar o ECV de 
modo a estabelecer uma correta comunicação com o CMTMUX. Operam de forma 
redundante, ou seja, na falha do Gerador de Relógio Principal,
comutado através do relé RL1 para entrar imediatamente em funcionamento.

• Cartão Votador Acionador Multiplex (VAMUX) :  Com a função de votar os dados 
de saída da IPS e acondicionar os dados de entrada vindos do ECV.

 

Gaveta Interface de

A gaveta Interface de Proteção/Distribuição de Entradas(IP/DE)  é 
constituída pelo cartão (IP), que é o responsável pelo acondicionamento dos sinais que 
estarão presentes na entrada digital do INTERTRAVAMENTO MIC
protegendo-as de eventuais transientes atmosféricos e interferências eletromagnéticas

Módulo Fonte 

Cada gaveta Micro será alimentada por um Módulo de Fontes formado por 

uma fonte de +5Vcc e duas fontes de +24Vcc.

5.2.2.2. Gabinete Votador/Fontes

O gabinete de Votador/Fontes é formado pelas as seguintes gavetas:

• Gaveta Votador Acionador Vital
• Gaveta Fontes 

 

Gaveta Votador Acionador Vital 
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Cartões Entrada Digital Vital (EDV): Recebe os sinais de correspondência de 
máquina de chave, diagnóstico e as indicações da via.  
Cartão Saída Digital Vital (SDV): Fornece os sinais de comando / acionamento das 
máquinas de chave, sinaleiros.  

Gaveta Multiplex  

A gaveta Multiplex é formada pelos seguintes cartões: 

Cartão Gerador de Relógio (GR) : Responsável por gerar as bases de tempo e 
estabelecer o sincronismo entre os cartões IPS, e também sincronizar o ECV de 
modo a estabelecer uma correta comunicação com o CMTMUX. Operam de forma 
redundante, ou seja, na falha do Gerador de Relógio Principal, o cartão Reserva é 
comutado através do relé RL1 para entrar imediatamente em funcionamento.
Cartão Votador Acionador Multiplex (VAMUX) :  Com a função de votar os dados 
de saída da IPS e acondicionar os dados de entrada vindos do ECV.

Gaveta Interface de Proteção / Distribuição de Entrada (IP/DE)

A gaveta Interface de Proteção/Distribuição de Entradas(IP/DE)  é 
constituída pelo cartão (IP), que é o responsável pelo acondicionamento dos sinais que 
estarão presentes na entrada digital do INTERTRAVAMENTO MIC

as de eventuais transientes atmosféricos e interferências eletromagnéticas

Cada gaveta Micro será alimentada por um Módulo de Fontes formado por 

uma fonte de +5Vcc e duas fontes de +24Vcc. 

Gabinete Votador/Fontes 

abinete de Votador/Fontes é formado pelas as seguintes gavetas:

Gaveta Votador Acionador Vital 

Gaveta Votador Acionador Vital  
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Cartões Entrada Digital Vital (EDV): Recebe os sinais de correspondência de 

V): Fornece os sinais de comando / acionamento das 

Responsável por gerar as bases de tempo e 
estabelecer o sincronismo entre os cartões IPS, e também sincronizar o ECV de 
modo a estabelecer uma correta comunicação com o CMTMUX. Operam de forma 

o cartão Reserva é 
comutado através do relé RL1 para entrar imediatamente em funcionamento. 
Cartão Votador Acionador Multiplex (VAMUX) :  Com a função de votar os dados 
de saída da IPS e acondicionar os dados de entrada vindos do ECV. 

Proteção / Distribuição de Entrada (IP/DE) 

A gaveta Interface de Proteção/Distribuição de Entradas(IP/DE)  é 
constituída pelo cartão (IP), que é o responsável pelo acondicionamento dos sinais que 
estarão presentes na entrada digital do INTERTRAVAMENTO MICROPROCESSADO, 

as de eventuais transientes atmosféricos e interferências eletromagnéticas.  

Cada gaveta Micro será alimentada por um Módulo de Fontes formado por 

abinete de Votador/Fontes é formado pelas as seguintes gavetas: 
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A gaveta votador acionador vital é constituída pelo cartão Cartão Votador 

Acionador Vital  (VAV), que é o  respons

Cartões de Saída Digital. O sinal gerado na saída do Votador deverá alimentar o 

Circuito Acionador Vital e este disponibilizará um sinal vital para comando de sinaleiro e 

máquina de chave. 

Módulo de Fontes

O módulo de fontes é constituído por dois conjuntos de fontes redundantes: 

• Fontes de 18 Vcc: As fontes de 18 Vcc alimentam o estágio de Votação
• Fontes de 48 Vcc: trabalham de forma “redundante”, alimentando a Gaveta Porta 

Cartões  
 

Votador Acionador Vital e o estágio Acionador Vital. 

Estas Fontes são diagnosticadas no PCL/CCO através da unidade terminal 

remota, que monitora estas fontes através de seu Cartão de Entradas.

A arquitetura básica do CMTMUX e seu relacionamento com os elementos 

de via está representada na figura 8:
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A gaveta votador acionador vital é constituída pelo cartão Cartão Votador 

Acionador Vital  (VAV), que é o  responsável pela votação dos dados provenientes dos 

Cartões de Saída Digital. O sinal gerado na saída do Votador deverá alimentar o 

Circuito Acionador Vital e este disponibilizará um sinal vital para comando de sinaleiro e 

Módulo de Fontes 

O módulo de fontes é constituído por dois conjuntos de fontes redundantes: 

Fontes de 18 Vcc: As fontes de 18 Vcc alimentam o estágio de Votação
Fontes de 48 Vcc: trabalham de forma “redundante”, alimentando a Gaveta Porta 

Acionador Vital e o estágio Acionador Vital.  

Estas Fontes são diagnosticadas no PCL/CCO através da unidade terminal 

remota, que monitora estas fontes através de seu Cartão de Entradas.

A arquitetura básica do CMTMUX e seu relacionamento com os elementos 

de via está representada na figura 8: 
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A gaveta votador acionador vital é constituída pelo cartão Cartão Votador 

ável pela votação dos dados provenientes dos 

Cartões de Saída Digital. O sinal gerado na saída do Votador deverá alimentar o 

Circuito Acionador Vital e este disponibilizará um sinal vital para comando de sinaleiro e 

O módulo de fontes é constituído por dois conjuntos de fontes redundantes:  

Fontes de 18 Vcc: As fontes de 18 Vcc alimentam o estágio de Votação 
Fontes de 48 Vcc: trabalham de forma “redundante”, alimentando a Gaveta Porta 

Estas Fontes são diagnosticadas no PCL/CCO através da unidade terminal 

remota, que monitora estas fontes através de seu Cartão de Entradas. 

A arquitetura básica do CMTMUX e seu relacionamento com os elementos 
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Figura 8

5.2.3. Unidade Remota de Tráfego

A unidade remota de tráfego (unidade terminal remota) é responsável pelo 

gerenciamento do fluxo de informações entre os diversos equipamentos de contr

pertencentes ao Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego do METRÔ

informações são coletadas pela unidade terminal remota, sendo processadas e 

armazenadas, quando necessário, e a seguir codificadas e retransmitidas ao 

equipamento de destino. 
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Figura 8 – Arquitetura básica do CMTMUX

Unidade Remota de Tráfego 

A unidade remota de tráfego (unidade terminal remota) é responsável pelo 

gerenciamento do fluxo de informações entre os diversos equipamentos de contr

pertencentes ao Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego do METRÔ

informações são coletadas pela unidade terminal remota, sendo processadas e 

armazenadas, quando necessário, e a seguir codificadas e retransmitidas ao 
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Arquitetura básica do CMTMUX 

A unidade remota de tráfego (unidade terminal remota) é responsável pelo 

gerenciamento do fluxo de informações entre os diversos equipamentos de controle 

pertencentes ao Sistema de Sinalização e Controle de Tráfego do METRÔ-DF. As 

informações são coletadas pela unidade terminal remota, sendo processadas e 

armazenadas, quando necessário, e a seguir codificadas e retransmitidas ao 
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As unidades terminais remota devem possuir uma configuração duplicada 

operando na forma de principal e reserva, sendo cada unidade  constituída  por  cartão 

CPU C186,  cartão CSI,  cartão de entrada digital não vital, difusores e modems.

As UTRs-T devem ex

• Receber informações do estado operacion
do CMTMUX e retransmitir ao PCL e CCO.

• Enviar comandos originados no PCL ou CCO para o CMTMUX. 
• Manter a unidade terminal remota
• Efetuar continuamente sua auto

comunicação com a sua unidade reserva.
• Permitir a troca de informações entre o CMTMUX do dominio, com o CMTMUX do

dominios adjacentes. 

Os requisitos de inter

A comunicação entre a unidade terminal remota e o subsistema CMTMUX é 

realizada através de uma rede padrão RS

modo mestre-escravo, sendo a unidade terminal remota mestre e o CMTMUX o  

escravo. O protocolo de comunicação é o BAC (Binary Asynchronous Communication).

A comunicação entre a unidade terminal remota e o PCL, é realizada através 

de canal serial RS-232C, conectados ponto a ponto. O protocolo de comunicação é o 

BAC (Binary Asynchronous 

elétricos quando a distancia entre o PCT e a unidade terminal remota correspondente 

for superior a 15m”.   

A Comunicação entre as UTRs

serial RS-232C conectados p

(Binary Asynchronous Communication)

 A comunicação entre a UTRs

rede padrão RS-485 / Manchester. O protocolo de comunicação é o BAC (Binary 

Asynchronous Communication)
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As unidades terminais remota devem possuir uma configuração duplicada 

operando na forma de principal e reserva, sendo cada unidade  constituída  por  cartão 

CPU C186,  cartão CSI,  cartão de entrada digital não vital, difusores e modems.

T devem executar as seguintes funções básicas:

Receber informações do estado operacional dos equipamentos de campo, 
do CMTMUX e retransmitir ao PCL e CCO. 
Enviar comandos originados no PCL ou CCO para o CMTMUX. 

unidade terminal remota reserva sempre atualizada. 
Efetuar continuamente sua auto-diagnose, bem como das interfaces envolvidas na 
comunicação com a sua unidade reserva. 
Permitir a troca de informações entre o CMTMUX do dominio, com o CMTMUX do

Os requisitos de interface das UTRs-T são: 

A comunicação entre a unidade terminal remota e o subsistema CMTMUX é 

realizada através de uma rede padrão RS-485 / Manchester duplicada e configurada no 

escravo, sendo a unidade terminal remota mestre e o CMTMUX o  

. O protocolo de comunicação é o BAC (Binary Asynchronous Communication).

A comunicação entre a unidade terminal remota e o PCL, é realizada através 

232C, conectados ponto a ponto. O protocolo de comunicação é o 

BAC (Binary Asynchronous Communication). Deverá ser utilizado “micro modems 

elétricos quando a distancia entre o PCT e a unidade terminal remota correspondente 

A Comunicação entre as UTRs-T adjacentes é realizada através de canais 

232C conectados ponto a ponto O protocolo de comunicação é o BAC 

(Binary Asynchronous Communication) 

A comunicação entre a UTRs-T principal e o reserva é realizado através da 

485 / Manchester. O protocolo de comunicação é o BAC (Binary 

ation) 

 

Nº folha 99 / Nº total folhas 124 

As unidades terminais remota devem possuir uma configuração duplicada 

operando na forma de principal e reserva, sendo cada unidade  constituída  por  cartão 

CPU C186,  cartão CSI,  cartão de entrada digital não vital, difusores e modems. 

ecutar as seguintes funções básicas: 

al dos equipamentos de campo, através 

Enviar comandos originados no PCL ou CCO para o CMTMUX.  

diagnose, bem como das interfaces envolvidas na 

Permitir a troca de informações entre o CMTMUX do dominio, com o CMTMUX dos 

A comunicação entre a unidade terminal remota e o subsistema CMTMUX é 

485 / Manchester duplicada e configurada no 

escravo, sendo a unidade terminal remota mestre e o CMTMUX o  

. O protocolo de comunicação é o BAC (Binary Asynchronous Communication). 

A comunicação entre a unidade terminal remota e o PCL, é realizada através 

232C, conectados ponto a ponto. O protocolo de comunicação é o 

Communication). Deverá ser utilizado “micro modems 

elétricos quando a distancia entre o PCT e a unidade terminal remota correspondente 

T adjacentes é realizada através de canais 

onto a ponto O protocolo de comunicação é o BAC 

T principal e o reserva é realizado através da 

485 / Manchester. O protocolo de comunicação é o BAC (Binary 
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5.2.4. Posto de Controle Local (PCL)

 Os PCLs são formados por um Workstation SUN, um monitor de video 

SUN de 19” e um mouse. 

Existe atualmente 01 PCL, instalado em cada estação mestra (domínio), 

denominado de PCT, que permite:

• A sinalização seja operada localmente, no caso de falha do CTC, ou em outra 
contingência. 

• os sinais e as máquinas de chave sejam operados localmente pelo pessoal da 
manutenção, ou por pessoal autorizado.

 

  

CPU A
C 186FONTE A

FA

CPU B
C 186

FB

FA

FONTE B

CPU A
C 186FONTE A

FA

CPU B
C 186

FB

FA

FONTE B
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Figura 9 – Unidade Terminal Remota

Posto de Controle Local (PCL) 

Os PCLs são formados por um Workstation SUN, um monitor de video 

Existe atualmente 01 PCL, instalado em cada estação mestra (domínio), 

que permite: 

A sinalização seja operada localmente, no caso de falha do CTC, ou em outra 

os sinais e as máquinas de chave sejam operados localmente pelo pessoal da 
manutenção, ou por pessoal autorizado. 
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CSI
CARTÃO 64
ENTRADAS
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CSI
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Nº folha 100 / Nº total folhas 124 

Unidade Terminal Remota 

Os PCLs são formados por um Workstation SUN, um monitor de video 

Existe atualmente 01 PCL, instalado em cada estação mestra (domínio), 

A sinalização seja operada localmente, no caso de falha do CTC, ou em outra 

os sinais e as máquinas de chave sejam operados localmente pelo pessoal da 

CARTÃO 64
SAÍDAS

DIGITAIS

CARTÃO 64
SAÍDAS

DIGITAIS

COMANDOS

COMANDOS

CARTÃO 64
SAÍDAS

DIGITAIS
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COMANDOS

COMANDOS
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Os comandos disponíveis no Posto de 

• Estabelecimento e cancelamento de rotas.
• Estabelecimento e cancelamento de ciclos automáticos.
• Restrição de Velocidade.
• Operação individual de máquinas de chave.
• Simulação de Ocupação.
• Proibição de Entrada. 
• Proibição de Saída. 
• Inversão de Sentido de Tráfego
• Retém Trem de Emergência.
• Comandos de ATO. 

 As indicações disponíveis no Posto de Controle Local:

• Estado de ocupação de circuito de via.
• Alinhamento de rotas. 
• Aspectos de sinais. 
• Posição de AMVs. 
• Ciclos automáticos ativos.
• Sentido de tráfego. 
• Proibição de entrada ativa.
• Proibição de saída ativa.
• Alarmes diversos. 
• Funções do ATO. 
• Função Retém Trem de Emergência.

 

5.2.5. Equipamentos de Via

5.2.5.1. Caixas à Margem de Via (CMV's)

As CMV's são responsáveis pela interface entre o intertravamento 

CMTMUX, especificamente o Módulo MUX e os circuitos de via. As mesmas recebem 

os sinais digitais de código de velocidade (dados de ida), decodifica estes sinais e em 

seguida transmite-os aos circuito

nos shunt's de alta impedância (Z Bond). Ao mesmo tempo recebe, através de antenas 

receptoras instaladas na via, os sinais analógicos transmitidos pelas antenas 

transmissoras do circuito de via, decodif
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Os comandos disponíveis no Posto de Controle Local são:

Estabelecimento e cancelamento de rotas. 
Estabelecimento e cancelamento de ciclos automáticos. 
Restrição de Velocidade. 
Operação individual de máquinas de chave. 
Simulação de Ocupação. 

de Sentido de Tráfego. 
Retém Trem de Emergência. 

As indicações disponíveis no Posto de Controle Local:

Estado de ocupação de circuito de via. 
 

Ciclos automáticos ativos. 

Proibição de entrada ativa. 
Proibição de saída ativa. 

Função Retém Trem de Emergência. 

Equipamentos de Via 

Caixas à Margem de Via (CMV's) 

são responsáveis pela interface entre o intertravamento 

CMTMUX, especificamente o Módulo MUX e os circuitos de via. As mesmas recebem 

os sinais digitais de código de velocidade (dados de ida), decodifica estes sinais e em 

os aos circuitos de via por meio de antenas transmissoras instaladas 

nos shunt's de alta impedância (Z Bond). Ao mesmo tempo recebe, através de antenas 

receptoras instaladas na via, os sinais analógicos transmitidos pelas antenas 

transmissoras do circuito de via, decodificando e enviando estes sinais de volta para o 
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Controle Local são: 

As indicações disponíveis no Posto de Controle Local: 

são responsáveis pela interface entre o intertravamento 

CMTMUX, especificamente o Módulo MUX e os circuitos de via. As mesmas recebem 

os sinais digitais de código de velocidade (dados de ida), decodifica estes sinais e em 

s de via por meio de antenas transmissoras instaladas 

nos shunt's de alta impedância (Z Bond). Ao mesmo tempo recebe, através de antenas 

receptoras instaladas na via, os sinais analógicos transmitidos pelas antenas 

icando e enviando estes sinais de volta para o 
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CMTMUX (dados de retorno), que os irá utilizar para verificação do status do mesmo 

(ocupado / desocupado). 

Tem 5 tipos de Caixas à Margem de Via instaladas:

• Receptora de Tensão ou Corrente;
• Transmissora de Corrente e Receptora de Tensão ou Corrente;
• Transmissora de Tensão;
• Transmissora de Tensão e Receptora de Tensão;
• Transmissora de Corrente.

 

 

5.2.5.2. Antenas Transmissoras (TX "Z Bond")

O Z Bond é um 

bobina secundária (shunt), sendo responsável pela transmissão dos sinais de código 

de velocidade nos circuitos de via (CDVs's). 

A figura 11 ilustra uma Antena TX.
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CMTMUX (dados de retorno), que os irá utilizar para verificação do status do mesmo 

Tem 5 tipos de Caixas à Margem de Via instaladas: 

Receptora de Tensão ou Corrente; 
rente e Receptora de Tensão ou Corrente;

Transmissora de Tensão; 
Transmissora de Tensão e Receptora de Tensão; 
Transmissora de Corrente. 

 

Figura 10 – Caixa à Margem da Via (CMV)

Antenas Transmissoras (TX "Z Bond") 

O Z Bond é um equipamento composto por uma bobina primária e uma 

bobina secundária (shunt), sendo responsável pela transmissão dos sinais de código 

de velocidade nos circuitos de via (CDVs's).  

A figura 11 ilustra uma Antena TX. 
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CMTMUX (dados de retorno), que os irá utilizar para verificação do status do mesmo 

rente e Receptora de Tensão ou Corrente; 

Caixa à Margem da Via (CMV) 

equipamento composto por uma bobina primária e uma 

bobina secundária (shunt), sendo responsável pela transmissão dos sinais de código 
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Figura 

5.2.5.3. Antenas Receptoras (RX's)

As Antenas Receptoras são compostas por 2 (duas) bobinas a serem 

instaladas em série, acopladas na face inferior de cada trilho, no lado oposto ao 

transmissor (TX "Z Bond"), sendo responsável pela recepção dos sinais de c

velocidade transmitidos no circuito de via. 

A figura 12 ilustra uma Antena RX e sua posição nos trilhos.
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Figura 11 – Antena Transmissora (TX “ Z Bond”)

Antenas Receptoras (RX's) 

As Antenas Receptoras são compostas por 2 (duas) bobinas a serem 

instaladas em série, acopladas na face inferior de cada trilho, no lado oposto ao 

transmissor (TX "Z Bond"), sendo responsável pela recepção dos sinais de c

velocidade transmitidos no circuito de via.  

A figura 12 ilustra uma Antena RX e sua posição nos trilhos.
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Z Bond”) 

As Antenas Receptoras são compostas por 2 (duas) bobinas a serem 

instaladas em série, acopladas na face inferior de cada trilho, no lado oposto ao 

transmissor (TX "Z Bond"), sendo responsável pela recepção dos sinais de códigos de 

A figura 12 ilustra uma Antena RX e sua posição nos trilhos. 
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5.2.5.4. Sinais de Via 

Os Sinais de Via são do tipo anão de 2 (dois) aspectos (ambar e vermelho) 

contendo cada um 2 (duas) lâmpadas de 21 W/12 Vca, 2 (dois) Cartões Inversores e 2 

(dois) Resistores de Ajuste.

 

5.2.5.5. Máquinas de Chave

As Máquinas de Chave são responsáveis pela movimentação das agulhas 

dos AMVs e pelo travamento mecânico das mesmas. São do tipo "não Talonáveis", 

alimentadas em 127 Vca, tendo potência nominal de 1000W.

As máquinas de chaves com os respectivos leiaute operam individualmente 

ou aos pares, por meio de comandos elétricos que atuam em

instalados nas próprias máquinas de chave.

Em situações normais a operação elétrica (não dual), em casos de 

manutenção ou emergência a operação pode ser feita manualmente por meio de 

manivela. 

As máquinas de chave são constituídas 

• Motor; 
• Mecanismo de transmissão;
• Circuito controlador; 
• Mecanismo de indicação de posição;

A máquina de chave poderá operar numa faixa de tensão de 127 Vca (+10 

20) Vca. 

A máquina de chave leva o aparelho de mudança de via 

e normal quando o curso for completado.

A operação do mecanismo obede a seguinte seqüência:

• Perda de indicação de posição;
• Destravamento da máquina;
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Figura 12 – Antena Receptora 

Os Sinais de Via são do tipo anão de 2 (dois) aspectos (ambar e vermelho) 

(duas) lâmpadas de 21 W/12 Vca, 2 (dois) Cartões Inversores e 2 

(dois) Resistores de Ajuste. 

Máquinas de Chave 

As Máquinas de Chave são responsáveis pela movimentação das agulhas 

e pelo travamento mecânico das mesmas. São do tipo "não Talonáveis", 

alimentadas em 127 Vca, tendo potência nominal de 1000W. 

As máquinas de chaves com os respectivos leiaute operam individualmente 

ou aos pares, por meio de comandos elétricos que atuam em circuitos controladores 

instalados nas próprias máquinas de chave. 

Em situações normais a operação elétrica (não dual), em casos de 

manutenção ou emergência a operação pode ser feita manualmente por meio de 

As máquinas de chave são constituídas de 4 partes principais que são:

Mecanismo de transmissão; 

Mecanismo de indicação de posição; 

A máquina de chave poderá operar numa faixa de tensão de 127 Vca (+10 

A máquina de chave leva o aparelho de mudança de via 

e normal quando o curso for completado. 

A operação do mecanismo obede a seguinte seqüência: 

Perda de indicação de posição; 
Destravamento da máquina; 
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Os Sinais de Via são do tipo anão de 2 (dois) aspectos (ambar e vermelho) 

(duas) lâmpadas de 21 W/12 Vca, 2 (dois) Cartões Inversores e 2 

As Máquinas de Chave são responsáveis pela movimentação das agulhas 

e pelo travamento mecânico das mesmas. São do tipo "não Talonáveis", 

As máquinas de chaves com os respectivos leiaute operam individualmente 

circuitos controladores 

Em situações normais a operação elétrica (não dual), em casos de 

manutenção ou emergência a operação pode ser feita manualmente por meio de 

de 4 partes principais que são: 

A máquina de chave poderá operar numa faixa de tensão de 127 Vca (+10 -

A máquina de chave leva o aparelho de mudança de via às posições reversa 
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• Operação da máquina; 
• Travamento da máquina;
• Restabelecimento da indicação de posição.

Em condições operacionais normais, a máquina é movimentada 

eletricamente. Entretanto, o mecanismo prevê acionamento manual da chave, através 

de uma manivela, que desligará a tensão do motor, bem como interromperá o circuito 

de correspondência. 

5.2.6. SISTEMA ATC 

O Sistema de Controle Automático de Trens no Metrô (ATCM

a bordo dos trens recebe dos equipamentos instalados à margem da via, os limites de 

velocidade máximas permissíveis em cada trecho, em função do distanciamento entre 

trens, traçado da via e outros fatores. Com estas informações o Sistema ATCM

monitora a condução da composição, supervisionando as ações do operador, 

fornecendo informações visuais  e audíveis  necessárias  e suficientes à condução 

correta e segura. O Sistema ATCM

velocidade máxima permitida em cada trecho de via, atuando na filosofia "Falha 

Segura" e automaticamente nos sistemas de tração e freio, sempre que for violado 

qualquer um dos limites admissíveis, mantendo a compo

velocidade. 

Cada cabine de condução possui um Sistema ATCM

módulos destinados a gerar comandos e controles, e interpretar informações do 

veículo. O equipamento ATCM da cabeceira com comando é chamado de LÍDER 

da cabeceira sem comando de Não LÍDER.

A interface homem

conjunto de chaves e  botoeiras associadas a informações visuais e audíveis. 

Os Sistemas ATCM

são interligados por meio de "Train Lines" e formam uns equipamentos duplicados, 

podendo cada um deles operar independentemente.

Em funcionamento normal, as funções operacionais são tratadas pelo 

Sistema ATCM-188 LÍDER. No caso de falha  deste  sistema, a

utilizando-se o sistema instalado na cabina oposta, Sistema ATCM
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Travamento da máquina; 
Restabelecimento da indicação de posição. 

m condições operacionais normais, a máquina é movimentada 

eletricamente. Entretanto, o mecanismo prevê acionamento manual da chave, através 

de uma manivela, que desligará a tensão do motor, bem como interromperá o circuito 

Sistema de Controle Automático de Trens no Metrô (ATCM

a bordo dos trens recebe dos equipamentos instalados à margem da via, os limites de 

velocidade máximas permissíveis em cada trecho, em função do distanciamento entre 

via e outros fatores. Com estas informações o Sistema ATCM

monitora a condução da composição, supervisionando as ações do operador, 

fornecendo informações visuais  e audíveis  necessárias  e suficientes à condução 

correta e segura. O Sistema ATCM-188 supervisiona continuamente a aceleração e a 

velocidade máxima permitida em cada trecho de via, atuando na filosofia "Falha 

Segura" e automaticamente nos sistemas de tração e freio, sempre que for violado 

qualquer um dos limites admissíveis, mantendo a composição em um perfil seguro de 

Cada cabine de condução possui um Sistema ATCM-

módulos destinados a gerar comandos e controles, e interpretar informações do 

veículo. O equipamento ATCM da cabeceira com comando é chamado de LÍDER 

da cabeceira sem comando de Não LÍDER. 

A interface homem-máquina deste equipamento se dá através  de um 

conjunto de chaves e  botoeiras associadas a informações visuais e audíveis. 

Os Sistemas ATCM-188, instalados nas duas cabinas de operação do trem,

são interligados por meio de "Train Lines" e formam uns equipamentos duplicados, 

podendo cada um deles operar independentemente. 

Em funcionamento normal, as funções operacionais são tratadas pelo 

188 LÍDER. No caso de falha  deste  sistema, a redundância  é  obtida 

se o sistema instalado na cabina oposta, Sistema ATCM-
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m condições operacionais normais, a máquina é movimentada 

eletricamente. Entretanto, o mecanismo prevê acionamento manual da chave, através 

de uma manivela, que desligará a tensão do motor, bem como interromperá o circuito 

Sistema de Controle Automático de Trens no Metrô (ATCM-188)  instalado 

a bordo dos trens recebe dos equipamentos instalados à margem da via, os limites de 

velocidade máximas permissíveis em cada trecho, em função do distanciamento entre 

via e outros fatores. Com estas informações o Sistema ATCM-188 

monitora a condução da composição, supervisionando as ações do operador, 

fornecendo informações visuais  e audíveis  necessárias  e suficientes à condução 

upervisiona continuamente a aceleração e a 

velocidade máxima permitida em cada trecho de via, atuando na filosofia "Falha 

Segura" e automaticamente nos sistemas de tração e freio, sempre que for violado 

sição em um perfil seguro de 

-188, composto por 

módulos destinados a gerar comandos e controles, e interpretar informações do 

veículo. O equipamento ATCM da cabeceira com comando é chamado de LÍDER e o 

máquina deste equipamento se dá através  de um 

conjunto de chaves e  botoeiras associadas a informações visuais e audíveis.  

188, instalados nas duas cabinas de operação do trem, 

são interligados por meio de "Train Lines" e formam uns equipamentos duplicados, 

Em funcionamento normal, as funções operacionais são tratadas pelo 

redundância  é  obtida 

-188 Não LÍDER, de 
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modo a manter a continuidade operacional. Neste caso, o sistema passa a operar em 

Modo Redundante. 

O ATCM-188 é um sistema modular de fácil adaptação

operacionais do sistema. Na  sua construção, predomina a tecnologia de estado sólido 

com  arquitetura  baseada  em  microprocessador, atendendo a critérios de projeto e 

construção que permitem assumir funções com responsabilidade de seg

O Sistema ATCM

Controle que obedece normas específicas para este tipo de aplicação. Todos os 

circuitos associados que realizam funções com responsabilidade de segurança, são 

concebidos, projetados, montados e instalados segundo o princípio de Falha Segura 

(Fail-Safe). Além dos cuidados com o projeto específico dos circuitos, são utilizadas 

técnicas de programação que consideram os aspectos de segurança envolvidos neste 

tipo  de  aplicação,  garantin

leve o sistema para uma condição mais restritiva.

Os Módulos de Controle dos dois Sistemas ATCM

uma Rede Local e possuem interfaces com a Console do Operador, com as Antenas 

de Sinal de Via, com os Tacômetros, com os Acelerômetros e com o Sistema de 

Propulsão e Frenagem. A arquitetura básica de cada Módulo de Controle se baseia em 

duas Unidades de Proteção Automática do Trem (ATP) e de uma Unidade de 

Operação Automática do Trem 

funções e realizam comparações dos resultados de processamento através de troca de 

mensagens pela Rede Local. Cada Unidade ATP contém um Processador de Controle  

responsável pelas funções de  proteção automáti

Comunicação para troca de mensagens via Rede Local, e uma Memória Comum para 

a comunicação entre os dois processadores. 

As saídas das Unidades ATP são combinadas por um circuito vital que gera 

as saídas para o material rodant

A figura 13 mostra a arquitetura geral do equipamento de bordo
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modo a manter a continuidade operacional. Neste caso, o sistema passa a operar em 

188 é um sistema modular de fácil adaptação

operacionais do sistema. Na  sua construção, predomina a tecnologia de estado sólido 

com  arquitetura  baseada  em  microprocessador, atendendo a critérios de projeto e 

construção que permitem assumir funções com responsabilidade de seg

O Sistema ATCM-188 é parte integrante do Sistema de Sinalização e 

Controle que obedece normas específicas para este tipo de aplicação. Todos os 

circuitos associados que realizam funções com responsabilidade de segurança, são 

montados e instalados segundo o princípio de Falha Segura 

Safe). Além dos cuidados com o projeto específico dos circuitos, são utilizadas 

técnicas de programação que consideram os aspectos de segurança envolvidos neste 

tipo  de  aplicação,  garantindo  que  qualquer discordância de processamento sempre 

leve o sistema para uma condição mais restritiva. 

Os Módulos de Controle dos dois Sistemas ATCM-188 são interligados por 

uma Rede Local e possuem interfaces com a Console do Operador, com as Antenas 

Sinal de Via, com os Tacômetros, com os Acelerômetros e com o Sistema de 

Propulsão e Frenagem. A arquitetura básica de cada Módulo de Controle se baseia em 

duas Unidades de Proteção Automática do Trem (ATP) e de uma Unidade de 

Operação Automática do Trem (ATO). As duas Unidades ATP executam as mesmas 

funções e realizam comparações dos resultados de processamento através de troca de 

mensagens pela Rede Local. Cada Unidade ATP contém um Processador de Controle  

responsável pelas funções de  proteção automática do trem, um Processador de 

Comunicação para troca de mensagens via Rede Local, e uma Memória Comum para 

a comunicação entre os dois processadores.  

As saídas das Unidades ATP são combinadas por um circuito vital que gera 

as saídas para o material rodante. 

A figura 13 mostra a arquitetura geral do equipamento de bordo
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modo a manter a continuidade operacional. Neste caso, o sistema passa a operar em 

188 é um sistema modular de fácil adaptação às características 

operacionais do sistema. Na  sua construção, predomina a tecnologia de estado sólido 

com  arquitetura  baseada  em  microprocessador, atendendo a critérios de projeto e 

construção que permitem assumir funções com responsabilidade de segurança. 

188 é parte integrante do Sistema de Sinalização e 

Controle que obedece normas específicas para este tipo de aplicação. Todos os 

circuitos associados que realizam funções com responsabilidade de segurança, são 

montados e instalados segundo o princípio de Falha Segura 

Safe). Além dos cuidados com o projeto específico dos circuitos, são utilizadas 

técnicas de programação que consideram os aspectos de segurança envolvidos neste 

do  que  qualquer discordância de processamento sempre 

188 são interligados por 

uma Rede Local e possuem interfaces com a Console do Operador, com as Antenas 

Sinal de Via, com os Tacômetros, com os Acelerômetros e com o Sistema de 

Propulsão e Frenagem. A arquitetura básica de cada Módulo de Controle se baseia em 

duas Unidades de Proteção Automática do Trem (ATP) e de uma Unidade de 

(ATO). As duas Unidades ATP executam as mesmas 

funções e realizam comparações dos resultados de processamento através de troca de 

mensagens pela Rede Local. Cada Unidade ATP contém um Processador de Controle  

ca do trem, um Processador de 

Comunicação para troca de mensagens via Rede Local, e uma Memória Comum para 

As saídas das Unidades ATP são combinadas por um circuito vital que gera 

A figura 13 mostra a arquitetura geral do equipamento de bordo 
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ATP: MÓDULO DE PROTEÇÃO AUTOMÁTICA DO TREM

ATO: MÓDULO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DO TREM 

 

A figura 14 mostra os diagrama

Figura 14

 

ATC LÍDER

ATP2ATP1
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Figura 13 – Arquitetura Geral 

ATP: MÓDULO DE PROTEÇÃO AUTOMÁTICA DO TREM 

ATO: MÓDULO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DO TREM  

mostra os diagramas de blocos do equipamento de bordo. 

14 – Diagrama de Bloco do Equipamento de Bordo

ATP2ATP1

ATC LÍDER ATC NÃO LIDER

ATOATP2

REDE LOCAL
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de blocos do equipamento de bordo.  

Diagrama de Bloco do Equipamento de Bordo 

ATP2 ATO

ATC NÃO LIDER
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5.2.7.  Decodificação do Sinal de Via

A via permanente está dividida em trechos denominados Circuitos de Via, e 

para cada circuito de via existem comandos de velocidade associados. A transmissão 

dos comandos de velocidade é função dos parâmetros Velocidade Máxima permitida 

para cada circuito de via, perfil de ocupação da via, proximidade de estação e região de 

desvio. 

A partir destes parâmetros, o comando de velocidade é selecionado para 

cada circuito de via, associando

pares de frequências básicas modulados em FSK/PSK.

Os pares de frequências de operação são:

Par de frequência

A 

F 

B 

C 

 

Estes sinais, gerados pelos equipamentos instalados ao longo da via e que 

circulam em forma de corrente nos respectivos circuitos de via, são captados pelas 

antenas de sinal de via do trem, situados à frente do carro líder.

Existem oito códigos de velocidade, formados por seis bits de informação, de 

forma a compor um código de velocidade que independe da fase de recepção. Os 

códigos possíveis e as respectivas Velocidades Máximas, são mostrados na tabela a 

seguir. 

 

VELOC. 

Km/h 
FASE 1

0 000001
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Decodificação do Sinal de Via 

A via permanente está dividida em trechos denominados Circuitos de Via, e 

para cada circuito de via existem comandos de velocidade associados. A transmissão 

e velocidade é função dos parâmetros Velocidade Máxima permitida 

para cada circuito de via, perfil de ocupação da via, proximidade de estação e região de 

A partir destes parâmetros, o comando de velocidade é selecionado para 

ssociando-se códigos que são transmitidos ao trem, através de 4 

pares de frequências básicas modulados em FSK/PSK. 

Os pares de frequências de operação são: 

Par de frequência 
Nível lógico 1 

Nível lógico 0

5184 Hz 7776 Hz 

5600 Hz 8400 Hz 

5842 Hz 8763 Hz 

6624 Hz 9936 Hz 

Estes sinais, gerados pelos equipamentos instalados ao longo da via e que 

circulam em forma de corrente nos respectivos circuitos de via, são captados pelas 

antenas de sinal de via do trem, situados à frente do carro líder. 

stem oito códigos de velocidade, formados por seis bits de informação, de 

forma a compor um código de velocidade que independe da fase de recepção. Os 

códigos possíveis e as respectivas Velocidades Máximas, são mostrados na tabela a 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

000001 000010 000100 001000 010000
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A via permanente está dividida em trechos denominados Circuitos de Via, e 

para cada circuito de via existem comandos de velocidade associados. A transmissão 

e velocidade é função dos parâmetros Velocidade Máxima permitida 

para cada circuito de via, perfil de ocupação da via, proximidade de estação e região de 

A partir destes parâmetros, o comando de velocidade é selecionado para 

se códigos que são transmitidos ao trem, através de 4 

Nível lógico 0 

Estes sinais, gerados pelos equipamentos instalados ao longo da via e que 

circulam em forma de corrente nos respectivos circuitos de via, são captados pelas 

stem oito códigos de velocidade, formados por seis bits de informação, de 

forma a compor um código de velocidade que independe da fase de recepção. Os 

códigos possíveis e as respectivas Velocidades Máximas, são mostrados na tabela a 

FASE 5 FASE 6 

010000 100000 
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10 100001

25 100101

40 101001

50 110001

60 110101

70 111001

80 111101

O sinal de via captado pelas antenas é conduzido ao Módulo  Pré

amplificador, que tem a função  de 

sinal na faixa das frequências de operação do sistema.

Os sinais duplicados provenientes do módulo pré

nos cartões receptores de código de velocidade. A função de cada cartão rec

demodular o sinal de via, discriminando por meio de canais independentes de filtragem, 

o sinal em cada frequência de operação do sistema. Cada cartão receptor tem suas 

saídas ligadas a um cartão processador, independente

 

5.2.8. SISTEMA DE CONTROLE DE 

5.2.8.1. INTRODUÇÃO 

A descrição apresenta o Sistema de Controle de Tráfego Centralizado, 

atualmente existente para supervisão e controle dos equipamentos de sinalização 

existentes nos três ramais: Ramal Central, Ramal Ceilândia e Ramal Samambai

O sistema efetua a supervisão e controle permitindo a operação do sistema 

de modo integrado. É composto por módulos de processamento, baseado em Estações 

de Trabalho (Workstations) com arquitetura “RISC” e sistema de transmissão de dados. 

O CCT é composto basicamente de:

• Servidores (operando em modo “hot

• Consoles de operação e supervisão;

Parâmetros Específicos para Elaboração do 
Projeto Executivo da Contratação de Empresa 
para Modernização do Sistema de Sinalização 

e Controle de Tráfego 

 
 

PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

100001 000011 000110 001100 011000

100101 001011 010110 101100 011001

101001 010011 100110 001101 011010

110001 100011 000111 001110 011100

110101 101011 010111 101110 011101

111001 110011 100111 001111 011110

111101 111011 110111 101111 011111

 

O sinal de via captado pelas antenas é conduzido ao Módulo  Pré

amplificador, que tem a função  de amplificar o sinal de via e equalizar os níveis de 

sinal na faixa das frequências de operação do sistema. 

Os sinais duplicados provenientes do módulo pré-amplificador são aplicados 

nos cartões receptores de código de velocidade. A função de cada cartão rec

demodular o sinal de via, discriminando por meio de canais independentes de filtragem, 

o sinal em cada frequência de operação do sistema. Cada cartão receptor tem suas 

saídas ligadas a um cartão processador, independente. 

SISTEMA DE CONTROLE DE TRÁFEGO CENTRALIZADO 

A descrição apresenta o Sistema de Controle de Tráfego Centralizado, 

atualmente existente para supervisão e controle dos equipamentos de sinalização 

existentes nos três ramais: Ramal Central, Ramal Ceilândia e Ramal Samambai

O sistema efetua a supervisão e controle permitindo a operação do sistema 

de modo integrado. É composto por módulos de processamento, baseado em Estações 

de Trabalho (Workstations) com arquitetura “RISC” e sistema de transmissão de dados. 

sto basicamente de: 

Servidores (operando em modo “hot-standby”); 

Consoles de operação e supervisão; 
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011000 110000 

011001 110010 

011010 110100 

011100 111000 

011101 111010 

011110 111100 

011111 111110 

O sinal de via captado pelas antenas é conduzido ao Módulo  Pré-

amplificar o sinal de via e equalizar os níveis de 

amplificador são aplicados 

nos cartões receptores de código de velocidade. A função de cada cartão receptor é 

demodular o sinal de via, discriminando por meio de canais independentes de filtragem, 

o sinal em cada frequência de operação do sistema. Cada cartão receptor tem suas 

 

A descrição apresenta o Sistema de Controle de Tráfego Centralizado, 

atualmente existente para supervisão e controle dos equipamentos de sinalização 

existentes nos três ramais: Ramal Central, Ramal Ceilândia e Ramal Samambaia. 

O sistema efetua a supervisão e controle permitindo a operação do sistema 

de modo integrado. É composto por módulos de processamento, baseado em Estações 

de Trabalho (Workstations) com arquitetura “RISC” e sistema de transmissão de dados.  
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• Unidades Terminais Remotas de Tráfego (

Os consoles e os servidores estão localizados no CCO. As unidades 

terminais remotas de tráfego são distribuídas ao longo da linha, localizadas nas salas 

técnicas das estações mestras Galeria(E02), 110(E07), Shopping(E11), Feira(E13), 

Águas Claras(E17), Estrada Parque(E19), (Ceilândia Sul(E23), Terminal Ceilândia(E27) 

e Terminal Samambaia(E33). 

Os módulos complementares, que compõem a interface homem x máquina 

são: 

• Impressoras; 

• Painel Retroprojetado; 

• Terminais de vídeo com teclado e mouse.

 

5.2.8.2. EQUIPAMENTOS CENTRAIS

Os equipamentos pertencentes ao sistema de tráfego existentes no CCO 

são: 

• Console de Operação de Tráfego;

• Console de Supervisão;

• Servidores; 

• Painel de Tráfego; 

• Console de Engenharia;

• Sistema de Administração

 

5.2.8.3. Console de Operação de Tráfego

Este console é responsável pela apresentação de indicações e envio de 

comandos do sistema de tráfego e é composta de dois postos de operação 

denominados CCT-1 e CCT

Cabe a esta console o tratamento das indicações a serem apresentadas ao 

operador, bem como interpretar e verificar a consistência dos comandos a serem 

enviados, realizando assim as funções de interface homem x máquina. 

Parâmetros Específicos para Elaboração do 
Projeto Executivo da Contratação de Empresa 
para Modernização do Sistema de Sinalização 

e Controle de Tráfego 

 
 

PROPRIEDADE DO METRÔ-DF Nº folha

Unidades Terminais Remotas de Tráfego (unidade terminal remota

Os consoles e os servidores estão localizados no CCO. As unidades 

ego são distribuídas ao longo da linha, localizadas nas salas 

técnicas das estações mestras Galeria(E02), 110(E07), Shopping(E11), Feira(E13), 

Águas Claras(E17), Estrada Parque(E19), (Ceilândia Sul(E23), Terminal Ceilândia(E27) 

e Terminal Samambaia(E33).  

Os módulos complementares, que compõem a interface homem x máquina 

 

Terminais de vídeo com teclado e mouse. 

EQUIPAMENTOS CENTRAIS 

Os equipamentos pertencentes ao sistema de tráfego existentes no CCO 

Operação de Tráfego; 

Console de Supervisão; 

Console de Engenharia; 

Administração de Eventos (SAE). 

Console de Operação de Tráfego 

Este console é responsável pela apresentação de indicações e envio de 

istema de tráfego e é composta de dois postos de operação 

1 e CCT-2. 

Cabe a esta console o tratamento das indicações a serem apresentadas ao 

operador, bem como interpretar e verificar a consistência dos comandos a serem 

assim as funções de interface homem x máquina. 
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unidade terminal remota). 

Os consoles e os servidores estão localizados no CCO. As unidades 

ego são distribuídas ao longo da linha, localizadas nas salas 

técnicas das estações mestras Galeria(E02), 110(E07), Shopping(E11), Feira(E13), 

Águas Claras(E17), Estrada Parque(E19), (Ceilândia Sul(E23), Terminal Ceilândia(E27) 

Os módulos complementares, que compõem a interface homem x máquina 

Os equipamentos pertencentes ao sistema de tráfego existentes no CCO 

Este console é responsável pela apresentação de indicações e envio de 

istema de tráfego e é composta de dois postos de operação 

Cabe a esta console o tratamento das indicações a serem apresentadas ao 

operador, bem como interpretar e verificar a consistência dos comandos a serem 

assim as funções de interface homem x máquina.  
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As funções de supervisão e controle são basicamente:

• Máquina de chave; 

• Manobras; 

• Rotas; 

• Reconhecimento de alarme;

• Inibição de alarme sonoro;

• Relatórios (Alarmes e Eventos).

 

5.2.8.4. Console de Supervisão

Este console é responsável pela supervisão de indicações e envio de 

comandos do sistema de tráfego relacionados as seguintes funções:

• Funções Especiais; 
• Operação do PDT; 
• Estratégia da operação do “
• Edição de Senhas. 

 

5.2.8.5. Servidores 

Os servidores são 

tratamento das indicações recebidas do campo e dos comandos a serem enviados 

para o campo. 

 

5.2.8.6. Painel de Tráfego 

O Painel é do tipo retroprojetado, composto de três módulos. Estes módulos 

são suportados por uma estrutura de sustentação. As indicações apresentadas são 

basicamente: 

• Identificação dos trens;

• Estado dos circuitos de via;

• Estado das Rotas; 

• Sentido de tráfego; 
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As funções de supervisão e controle são basicamente: 

Reconhecimento de alarme; 

Inibição de alarme sonoro; 

Relatórios (Alarmes e Eventos). 

Console de Supervisão 

Este console é responsável pela supervisão de indicações e envio de 

comandos do sistema de tráfego relacionados as seguintes funções:

Estratégia da operação do “Y”; 

Os servidores são responsáveis pelo processamento das funções especiais, 

tratamento das indicações recebidas do campo e dos comandos a serem enviados 

 

O Painel é do tipo retroprojetado, composto de três módulos. Estes módulos 

or uma estrutura de sustentação. As indicações apresentadas são 

Identificação dos trens; 

Estado dos circuitos de via; 
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Este console é responsável pela supervisão de indicações e envio de 

comandos do sistema de tráfego relacionados as seguintes funções: 

responsáveis pelo processamento das funções especiais, 

tratamento das indicações recebidas do campo e dos comandos a serem enviados 

O Painel é do tipo retroprojetado, composto de três módulos. Estes módulos 

or uma estrutura de sustentação. As indicações apresentadas são 
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• Posição dos AMVs; 

• Estações e plataformas;

• Headway praticado pelo trem ao abrir portas nas plataformas.

Existe uma opção de painel na condição degradado operando em dois 

módulos. 

 

5.2.8.7. Console de Engenharia

Este console é composto de um simulador, servidor e um posto de 

operação, permite que sejam simuladas as

treinamento de novos operadores.

Este console também tem a função de execução de atividades de 

engenharia para gerenciamento do sistema informático, bem como, o controle e 

atualização das versões de SW do sistema.

 

5.2.8.8. Sistema de Administração

Sistema integrante da console de engenharia responsável pelo 

armazenamento de eventos: permite visualizar, pesquisar e listar todos os eventos 

ocorridos no sistema. 

 

5.2.8.9. Interface homem x máquina

A interface homem x máqu

e do painel. O elemento central é o terminal de vídeo onde é possível observar os 

estados do sistema e enviar comandos. 

Para apresentação do estado dos elementos utilizam

São disponíveis telas e a seleção de qualquer uma delas é feita através de navegação 

diretamente sobre ícones. As telas existentes são: 

• Visão geral (2); 

• Visão de domínios das estações mestras (9);

• Diagnóstico do sistema informático e comunicação (1);

• Diagnóstico das UTR´s
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Estações e plataformas; 

praticado pelo trem ao abrir portas nas plataformas. 

Existe uma opção de painel na condição degradado operando em dois 

Console de Engenharia 

Este console é composto de um simulador, servidor e um posto de 

operação, permite que sejam simuladas as condições operacionais para efeito de 

treinamento de novos operadores. 

Este console também tem a função de execução de atividades de 

engenharia para gerenciamento do sistema informático, bem como, o controle e 

atualização das versões de SW do sistema. 

dministração de Eventos (SAE) 

Sistema integrante da console de engenharia responsável pelo 

armazenamento de eventos: permite visualizar, pesquisar e listar todos os eventos 

homem x máquina 

A interface homem x máquina é realizada através dos periféricos da console 

e do painel. O elemento central é o terminal de vídeo onde é possível observar os 

estados do sistema e enviar comandos.  

Para apresentação do estado dos elementos utilizam-se ícones apropriados. 

íveis telas e a seleção de qualquer uma delas é feita através de navegação 

diretamente sobre ícones. As telas existentes são:  

Visão de domínios das estações mestras (9); 

Diagnóstico do sistema informático e comunicação (1); 

Diagnóstico das UTR´s-T (1); 
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Existe uma opção de painel na condição degradado operando em dois 

Este console é composto de um simulador, servidor e um posto de 

condições operacionais para efeito de 

Este console também tem a função de execução de atividades de 

engenharia para gerenciamento do sistema informático, bem como, o controle e 

Sistema integrante da console de engenharia responsável pelo 

armazenamento de eventos: permite visualizar, pesquisar e listar todos os eventos 

ina é realizada através dos periféricos da console 

e do painel. O elemento central é o terminal de vídeo onde é possível observar os 

se ícones apropriados. 

íveis telas e a seleção de qualquer uma delas é feita através de navegação 
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• Diagnóstico de PDT´s (1);

• Visão geral do sistema de energia(2).

 

Os comandos para um determinado equipamento do sistema de tráfego são 

enviados pelo posicionamento do cursor sobre o elemento desejado e da escolha da 

opção comando, após esta operação é aberta uma janela de comandos contendo a 

relação dos comandos associados ao elemento selecionado.

As telas de alarmes/eventos apresentam os alarmes/eventos em ordem 

cronológica de ocorrência, as mesmas possuem filtros por unidade t

Estado, Estação de Alarme e Período(data início e data fim).

5.2.9. Comunicação de Dados de Tráfego (CCO/Campo)

A comunicação é realizada através dos servidores (CCO) com as Unidades 

Terminais Remotas (UTR-

Remotas de Tráfego (UTR´s

E33 através do Sistema de Transmissão de Dados, via ethernet.

Cabe aos Servidores interrogar as UTR´s

mensagens de Indicação / Comando.

Os equipamentos de sinalização (intertravamento) e os PCL´s fazem 

interface com as Unidades Terminais Remotas de Tráfego, e estas, com as respectivas 

Unidades Terminais Remotas de Tráfego dos domínios adjacentes.

A partir de 2013 o concentrador de dados de

comunicação de dados efetuadas através dos servidores/UTR

5.2.10. Unidades Terminais Remotas de Tráfego (

As UTRs-T estão localizadas nas salas técnicas das estações mestras ao 

longo da via que possuam eq

E19, E23, E27 e E33) e mantêm um canal de comunicação com os servidores no CCO, 

via ethernet. 

As UTRs-T das estações mestras E23 e E27 se comunicam com o centro de 

controle diretamente com os servidor
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Diagnóstico de PDT´s (1); 

Visão geral do sistema de energia(2). 

Os comandos para um determinado equipamento do sistema de tráfego são 

enviados pelo posicionamento do cursor sobre o elemento desejado e da escolha da 

do, após esta operação é aberta uma janela de comandos contendo a 

relação dos comandos associados ao elemento selecionado. 

As telas de alarmes/eventos apresentam os alarmes/eventos em ordem 

cronológica de ocorrência, as mesmas possuem filtros por unidade t

Estado, Estação de Alarme e Período(data início e data fim). 

Comunicação de Dados de Tráfego (CCO/Campo) 

A comunicação é realizada através dos servidores (CCO) com as Unidades 

-T) de campo. Comunica-se com as Unidades 

Remotas de Tráfego (UTR´s-T) das estações mestras E02, E07, E11, E13, E17, E19 e 

E33 através do Sistema de Transmissão de Dados, via ethernet. 

Cabe aos Servidores interrogar as UTR´s-T para solicitar ou destinar 

mensagens de Indicação / Comando. 

Os equipamentos de sinalização (intertravamento) e os PCL´s fazem 

interface com as Unidades Terminais Remotas de Tráfego, e estas, com as respectivas 

Unidades Terminais Remotas de Tráfego dos domínios adjacentes. 

A partir de 2013 o concentrador de dados de tráfego foi eliminado, sendo a 

comunicação de dados efetuadas através dos servidores/UTR-Ts. 

Unidades Terminais Remotas de Tráfego (unidade terminal remota

T estão localizadas nas salas técnicas das estações mestras ao 

longo da via que possuam equipamentos de intertravamento (E02, E07, E11, E13, E17, 

E19, E23, E27 e E33) e mantêm um canal de comunicação com os servidores no CCO, 

T das estações mestras E23 e E27 se comunicam com o centro de 

controle diretamente com os servidores. 
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Os comandos para um determinado equipamento do sistema de tráfego são 

enviados pelo posicionamento do cursor sobre o elemento desejado e da escolha da 

do, após esta operação é aberta uma janela de comandos contendo a 

As telas de alarmes/eventos apresentam os alarmes/eventos em ordem 

cronológica de ocorrência, as mesmas possuem filtros por unidade terminal remota, 

A comunicação é realizada através dos servidores (CCO) com as Unidades 

se com as Unidades Terminais 

T) das estações mestras E02, E07, E11, E13, E17, E19 e 

T para solicitar ou destinar 

Os equipamentos de sinalização (intertravamento) e os PCL´s fazem 

interface com as Unidades Terminais Remotas de Tráfego, e estas, com as respectivas 

 

tráfego foi eliminado, sendo a 

unidade terminal remota) 

T estão localizadas nas salas técnicas das estações mestras ao 

uipamentos de intertravamento (E02, E07, E11, E13, E17, 

E19, E23, E27 e E33) e mantêm um canal de comunicação com os servidores no CCO, 

T das estações mestras E23 e E27 se comunicam com o centro de 
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As mensagens recebidas pela Unidade Terminal Remota podem ser 

comandos, interrogação de varredura cíclica ou requisição de estados.

A comunicação dos servidores com as Unidades Remotas é assíncrona, 

com taxa de transmissão de 2400 bps, com um modem em 

de comunicação, já os servidores se comunicam também de modo assíncrono mas 

com uma taxa de transmissão de 9600 bps.

A comunicação é realizada em linha compartilhada, tipicamente "Half

Duplex". Cabe aos servidores à varredura cícl

a transmissão dos comandos gerados pelos operadores e as requisições especiais do 

sistema, sendo durante esse tempo interrompida a varredura em ambos os casos.

As mensagens trocadas com as Unidades Remotas são compostas

conjuntos de palavras transmitidas sequencialmente, segundo um protocolo de 

comunicação bem definido. O protocolo estabelecido permite detecção de erros na 

mensagem através da adoção de um teste de paridade e do método BCH.

As Unidades Remotas estão pr

mensagem que contenha erros de transmissão, sendo que a falta de recepção de 

mensagens fará com que a Unidade Terminal Remota indique falha de comunicação.

Cada mensagem transmitida a todas as Unidades Remotas do Sistem

contém uma palavra de endereço que identifica a Unidade Terminal Remota à qual se 

destina a mensagem. 

Uma dada mensagem pode ser de interrogação, através da qual é solicitada 

para a UTR alguma informação, ou de comando, através da qual é solicitada à UTR

execução de alguma ação. 

Mensagens de Interrogação

As mensagens de interrogação podem ser:

• Solicitação de todas as indicações (varredura completa)

• Solicitação das variações de estado desde a última interrogação de varredura
(varredura de exceção)

Mensagens de Comando:
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As mensagens recebidas pela Unidade Terminal Remota podem ser 

comandos, interrogação de varredura cíclica ou requisição de estados.

A comunicação dos servidores com as Unidades Remotas é assíncrona, 

com taxa de transmissão de 2400 bps, com um modem em cada extremidade da linha 

de comunicação, já os servidores se comunicam também de modo assíncrono mas 

com uma taxa de transmissão de 9600 bps. 

A comunicação é realizada em linha compartilhada, tipicamente "Half

Duplex". Cabe aos servidores à varredura cíclica das Unidades Remotas, assim como 

a transmissão dos comandos gerados pelos operadores e as requisições especiais do 

sistema, sendo durante esse tempo interrompida a varredura em ambos os casos.

As mensagens trocadas com as Unidades Remotas são compostas

conjuntos de palavras transmitidas sequencialmente, segundo um protocolo de 

comunicação bem definido. O protocolo estabelecido permite detecção de erros na 

mensagem através da adoção de um teste de paridade e do método BCH.

As Unidades Remotas estão programadas de modo a ignorar qualquer 

mensagem que contenha erros de transmissão, sendo que a falta de recepção de 

mensagens fará com que a Unidade Terminal Remota indique falha de comunicação.

Cada mensagem transmitida a todas as Unidades Remotas do Sistem

contém uma palavra de endereço que identifica a Unidade Terminal Remota à qual se 

Uma dada mensagem pode ser de interrogação, através da qual é solicitada 

para a UTR alguma informação, ou de comando, através da qual é solicitada à UTR

 

Mensagens de Interrogação: 

As mensagens de interrogação podem ser: 

olicitação de todas as indicações (varredura completa) 

olicitação das variações de estado desde a última interrogação de varredura
(varredura de exceção) 

: 
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As mensagens recebidas pela Unidade Terminal Remota podem ser 

comandos, interrogação de varredura cíclica ou requisição de estados. 

A comunicação dos servidores com as Unidades Remotas é assíncrona, 

cada extremidade da linha 

de comunicação, já os servidores se comunicam também de modo assíncrono mas 

A comunicação é realizada em linha compartilhada, tipicamente "Half-

ica das Unidades Remotas, assim como 

a transmissão dos comandos gerados pelos operadores e as requisições especiais do 

sistema, sendo durante esse tempo interrompida a varredura em ambos os casos. 

As mensagens trocadas com as Unidades Remotas são compostas de 

conjuntos de palavras transmitidas sequencialmente, segundo um protocolo de 

comunicação bem definido. O protocolo estabelecido permite detecção de erros na 

mensagem através da adoção de um teste de paridade e do método BCH. 

ogramadas de modo a ignorar qualquer 

mensagem que contenha erros de transmissão, sendo que a falta de recepção de 

mensagens fará com que a Unidade Terminal Remota indique falha de comunicação. 

Cada mensagem transmitida a todas as Unidades Remotas do Sistema 

contém uma palavra de endereço que identifica a Unidade Terminal Remota à qual se 

Uma dada mensagem pode ser de interrogação, através da qual é solicitada 

para a UTR alguma informação, ou de comando, através da qual é solicitada à UTR a 

olicitação das variações de estado desde a última interrogação de varredura 
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O sistema envia uma mensagem de comando com a identificação do 

elemento a ser comandado. Ao receber a mensagem a Unidade Terminal Remota 

verifica a existência de erros na transmissão.

Comunicação com o servidor:

Cada mensagem transmit

identificando a Unidade Terminal Remota da qual provém a mensagem. Uma dada 

mensagem pode ser: 

• Indicação das mudanças de estado das variáveis desde a última varredura

• Indicação de estado de todos os equipame

• Indicação de diagnósticos.

5.2.11. FUNÇÕES ESPECIAIS DE TRÁFEGO

As Funções Especiais estão no sistema com o intuito de auxiliar e facilitar a 

operação do sistema de sinalização e controle. Estas Funções do Subsistema de 

Controle Centralizado de Trá

algumas, que na ausência do CCO, são exercidas pelo PCL.

As funções especiais, pelas peculiaridades inerentes, não são eventos que 

possam ser tratados diretamente na aquisição de dados e desta forma não são

configuráveis, necessitando de processamentos. Para a execução deste 

processamento é implementado o Módulo Processador de Funções, localizado nos 

servidor no CCO e na  Estação de Trabalho do PCL.

Para o funcionamento das funções especiais o Módulo Process

Funções obtém dados diretamente do Banco de Dados do Servidor, efetua os 

processamentos necessários devolvendo ao mesmo o resultado.

O resultado processado é apresentado nas telas de sinóticos das IHM do 

CCT/PCL. 

 As funções especiais de tráfego 

• Rastreamento de trens;
• Roteamento Automático de Trens;
• Ciclos automáticos; 
• Regulação de Tráfego; 
• Trem Direto (TD); 
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O sistema envia uma mensagem de comando com a identificação do 

elemento a ser comandado. Ao receber a mensagem a Unidade Terminal Remota 

verifica a existência de erros na transmissão. 

servidor: 

Cada mensagem transmitida ao servidor contém uma pala

identificando a Unidade Terminal Remota da qual provém a mensagem. Uma dada 

Indicação das mudanças de estado das variáveis desde a última varredura

Indicação de estado de todos os equipamentos do campo;  

Indicação de diagnósticos. 

FUNÇÕES ESPECIAIS DE TRÁFEGO 

As Funções Especiais estão no sistema com o intuito de auxiliar e facilitar a 

operação do sistema de sinalização e controle. Estas Funções do Subsistema de 

Controle Centralizado de Tráfego são de exclusividade do CCO, com  exceção de 

algumas, que na ausência do CCO, são exercidas pelo PCL. 

As funções especiais, pelas peculiaridades inerentes, não são eventos que 

possam ser tratados diretamente na aquisição de dados e desta forma não são

configuráveis, necessitando de processamentos. Para a execução deste 

processamento é implementado o Módulo Processador de Funções, localizado nos 

servidor no CCO e na  Estação de Trabalho do PCL. 

Para o funcionamento das funções especiais o Módulo Process

Funções obtém dados diretamente do Banco de Dados do Servidor, efetua os 

processamentos necessários devolvendo ao mesmo o resultado. 

O resultado processado é apresentado nas telas de sinóticos das IHM do 

As funções especiais de tráfego são as seguintes: 

Rastreamento de trens; 
Roteamento Automático de Trens; 
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O sistema envia uma mensagem de comando com a identificação do 

elemento a ser comandado. Ao receber a mensagem a Unidade Terminal Remota 

ida ao servidor contém uma palavra de endereço, 

identificando a Unidade Terminal Remota da qual provém a mensagem. Uma dada 

Indicação das mudanças de estado das variáveis desde a última varredura 

As Funções Especiais estão no sistema com o intuito de auxiliar e facilitar a 

operação do sistema de sinalização e controle. Estas Funções do Subsistema de 

fego são de exclusividade do CCO, com  exceção de 

As funções especiais, pelas peculiaridades inerentes, não são eventos que 

possam ser tratados diretamente na aquisição de dados e desta forma não são 

configuráveis, necessitando de processamentos. Para a execução deste 

processamento é implementado o Módulo Processador de Funções, localizado nos 

Para o funcionamento das funções especiais o Módulo Processador de 

Funções obtém dados diretamente do Banco de Dados do Servidor, efetua os 

O resultado processado é apresentado nas telas de sinóticos das IHM do 
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• Retém Trem (RT) e Libera Trem (LT)
• Tempo de Parada nas plataformas (TP);
• Nível de Desempenho (ND);
• Tempo de Frenagem nas estações (TF);
• Retém Trem de Emergência.

5.2.12. Rastreamento de Trens

A Função Rastreamento de Trens tem como objetivo monitorar e 

supervisionar a movimentação dos trens por meio de indicações de 

ocupação/desocupação dos circuitos de via, do posicionamento 

de tráfego e do "lay-out" do plano de via.

As indicações de ocupação e desocupação ordenadas permitem a função de 

identificar a passagem do trem de um circuito de via para o circuito de via adjacente, ou 

se o trem desapareceu da via.

A indicação de posicionamento do AMV permite a função de identificar se o 

trem continua trafegando na mesma via ou se o mesmo está  ingressando em outra via.

A monitoração do “lay

de contorno onde o trem 

interface com vias não  sinalizadas.

A indicação do sentido de tráfego permite a função de definir com melhor 

precisão o direcionamento do trem.

Esta função é exercitada exclusivamente pelo CCT, não s

no PCL. 

O rastreamento tem processamento não vital e os eventos gerados pela 

função são processados segundo lógica de provável ocorrência.

 

5.2.13. Roteamento Automático de Trens

Esta função tem como objetivo rotear os trens em circulação para 

estacionamentos e pátios de acordo com prefixo agregado. A identificação do trem é 

utilizada para indicar o seu destino.
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Retém Trem (RT) e Libera Trem (LT) do ATO; 
Tempo de Parada nas plataformas (TP); 
Nível de Desempenho (ND); 

m nas estações (TF); 
Retém Trem de Emergência. 

Rastreamento de Trens 

A Função Rastreamento de Trens tem como objetivo monitorar e 

supervisionar a movimentação dos trens por meio de indicações de 

ocupação/desocupação dos circuitos de via, do posicionamento dos AMVs, do sentido 

out" do plano de via. 

As indicações de ocupação e desocupação ordenadas permitem a função de 

identificar a passagem do trem de um circuito de via para o circuito de via adjacente, ou 

se o trem desapareceu da via. 

indicação de posicionamento do AMV permite a função de identificar se o 

trem continua trafegando na mesma via ou se o mesmo está  ingressando em outra via.

A monitoração do “lay-out” da via permite a função de definir as condições 

de contorno onde o trem está posicionado, identificando inclusive as regiões de 

interface com vias não  sinalizadas. 

A indicação do sentido de tráfego permite a função de definir com melhor 

precisão o direcionamento do trem. 

Esta função é exercitada exclusivamente pelo CCT, não s

O rastreamento tem processamento não vital e os eventos gerados pela 

função são processados segundo lógica de provável ocorrência. 

Roteamento Automático de Trens 

Esta função tem como objetivo rotear os trens em circulação para 

estacionamentos e pátios de acordo com prefixo agregado. A identificação do trem é 

utilizada para indicar o seu destino. 
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A Função Rastreamento de Trens tem como objetivo monitorar e 

supervisionar a movimentação dos trens por meio de indicações de 

dos AMVs, do sentido 

As indicações de ocupação e desocupação ordenadas permitem a função de 

identificar a passagem do trem de um circuito de via para o circuito de via adjacente, ou 

indicação de posicionamento do AMV permite a função de identificar se o 

trem continua trafegando na mesma via ou se o mesmo está  ingressando em outra via. 

out” da via permite a função de definir as condições 

está posicionado, identificando inclusive as regiões de 

A indicação do sentido de tráfego permite a função de definir com melhor 

Esta função é exercitada exclusivamente pelo CCT, não sendo contemplada 

O rastreamento tem processamento não vital e os eventos gerados pela 

Esta função tem como objetivo rotear os trens em circulação para 

estacionamentos e pátios de acordo com prefixo agregado. A identificação do trem é 
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Para que o roteamento automático seja possível, todo trem deve estar 

prefixado quando se encontra nas estações onde há envio do comando

CMTMUX. 

Se o trem que se encontra nestas estações não estiver identificado (com 

prefixo), o trem segue a rota normal, ou seja, em caso de estações terminais, executam 

retorno automático. 

O roteamento automático de trens é válido para a condição de 

AMV em modo Automático.

5.2.14. Ciclos Automáticos

Esta função estabelece rotas automáticas para manobra de trens em regiões 

de intertravamento. 

Para que a função seja executada é necessário que a Região do AMV esteja 

em modo AUTO. 

Na inicialização do CM

de manobra do intertravamento, como condição default.

5.2.15. Regulação de Tráfego

Esta função mantém aproximadamente constante, o intervalo entre as 

partidas dos trens consecutivos em cada uma das plataformas das

utilizando-se como parâmetro o "Headway", calculado nas estações, considerando a 

intervenção no sistema pelos Tempos de Parada cumpridos pelos trens nas 

plataformas e no Nível de Desempenho a ser cumprido no próximo trecho entre 

plataformas, no sentido normal de circulação.

A função somente é ativada, quando todas as regiões de AMV do sistema estiverem 
em modo automático, uma vez que o CMTMUX faz o alinhamento automático de rotas 
e despachos de trens das zonas de manobra nos instantes por 

 

5.2.15.1. Cálculo do Headway

Para o sentido normal de tráfego, o Headway é calculado em todas as 

plataformas das estações e zonas de manobra (ZM’s).
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Para que o roteamento automático seja possível, todo trem deve estar 

prefixado quando se encontra nas estações onde há envio do comando

Se o trem que se encontra nestas estações não estiver identificado (com 

prefixo), o trem segue a rota normal, ou seja, em caso de estações terminais, executam 

O roteamento automático de trens é válido para a condição de 

AMV em modo Automático. 

Ciclos Automáticos 

Esta função estabelece rotas automáticas para manobra de trens em regiões 

Para que a função seja executada é necessário que a Região do AMV esteja 

Na inicialização do CMTMUX, pelo menos um ciclo estará ativado na região 

de manobra do intertravamento, como condição default. 

Regulação de Tráfego 

Esta função mantém aproximadamente constante, o intervalo entre as 

partidas dos trens consecutivos em cada uma das plataformas das

se como parâmetro o "Headway", calculado nas estações, considerando a 

intervenção no sistema pelos Tempos de Parada cumpridos pelos trens nas 

plataformas e no Nível de Desempenho a ser cumprido no próximo trecho entre 

as, no sentido normal de circulação. 

A função somente é ativada, quando todas as regiões de AMV do sistema estiverem 
em modo automático, uma vez que o CMTMUX faz o alinhamento automático de rotas 
e despachos de trens das zonas de manobra nos instantes por ele determinados

Cálculo do Headway 

Para o sentido normal de tráfego, o Headway é calculado em todas as 

plataformas das estações e zonas de manobra (ZM’s). 
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Para que o roteamento automático seja possível, todo trem deve estar 

prefixado quando se encontra nas estações onde há envio do comando para o 

Se o trem que se encontra nestas estações não estiver identificado (com 

prefixo), o trem segue a rota normal, ou seja, em caso de estações terminais, executam 

O roteamento automático de trens é válido para a condição de Região de 

Esta função estabelece rotas automáticas para manobra de trens em regiões 

Para que a função seja executada é necessário que a Região do AMV esteja 

TMUX, pelo menos um ciclo estará ativado na região 

Esta função mantém aproximadamente constante, o intervalo entre as 

partidas dos trens consecutivos em cada uma das plataformas das vias principais, 

se como parâmetro o "Headway", calculado nas estações, considerando a 

intervenção no sistema pelos Tempos de Parada cumpridos pelos trens nas 

plataformas e no Nível de Desempenho a ser cumprido no próximo trecho entre 

A função somente é ativada, quando todas as regiões de AMV do sistema estiverem 
em modo automático, uma vez que o CMTMUX faz o alinhamento automático de rotas 

ele determinados. 

Para o sentido normal de tráfego, o Headway é calculado em todas as 
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O processador de funções, no instante em que recebe a indicação de portas 

abertas do trem na plataforma, verifica o tempo decorrido desde a indicação de 

fechamento de portas do trem anterior. Este valor contado é o Headway do trem que 

está ocupando a plataforma. Nas ZM’s remotas esse tempo é calculado entre os 

eventos de comunicação via rádio ATO do Trem nas respectivas regiões. Caso ocorra 

falha de comunicação do rádio ATO o cálculo do hedway ocorrerá da seguinte forma: o 

processador de funções, no instant

circuito de via de uma plataforma ou ZM verifica o tempo decorrido atual a partir da 

mesma indicação do trem anterior. Este valor contado é o Headway do trem que está 

ocupando a plataforma ou ZM. Ao mesmo tem

para a contagem de tempo do próximo trem a ingressar no circuito de via 

correspondente. 

O Headway é mostrado na janela de sinótico da IHM de Tráfego juntamente 

com a identificação do trem, quando o trem abre portas nas

mensagem via rádio ATO nas ZM’s remotas.

5.2.15.2. Cálculo do Headway Padrão

Existem duas formas de se determinar o headway a ser seguido pelos trens: 

1. Headway  Fixo, 2. Headway Dinâmico. No primeiro, o valor é escolhido pelo 

operador do Centro de Controle, em que se configura um valor para cada um dos 

ramais e outro para o tronco. Já no Headway Dinâmico, o valor é calculado 

automaticamente pelo sistema considerando o número de trens na via com prefixos 

operacionais, a lista de TP/ND ativ

Quando o Headway Dinâmico está ativo, o cálculo para atualização do 

headway é realizado a todo instante.

5.2.15.3. Tempo de Parada (TP)

Para cada plataforma de uma estação há

determinado, sobre o qual deve atuar a função de regulação de tráfego, aumentando 

ou diminuindo o mesmo, dependendo do intervalo entre os trens  que chegam na 

plataforma de uma estação ou em zona de manobra.
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O processador de funções, no instante em que recebe a indicação de portas 

abertas do trem na plataforma, verifica o tempo decorrido desde a indicação de 

fechamento de portas do trem anterior. Este valor contado é o Headway do trem que 

forma. Nas ZM’s remotas esse tempo é calculado entre os 

eventos de comunicação via rádio ATO do Trem nas respectivas regiões. Caso ocorra 

falha de comunicação do rádio ATO o cálculo do hedway ocorrerá da seguinte forma: o 

processador de funções, no instante que recebe a indicação de que o trem ocupou o 

circuito de via de uma plataforma ou ZM verifica o tempo decorrido atual a partir da 

mesma indicação do trem anterior. Este valor contado é o Headway do trem que está 

ocupando a plataforma ou ZM. Ao mesmo tempo já é liberado um novo temporizador 

para a contagem de tempo do próximo trem a ingressar no circuito de via 

O Headway é mostrado na janela de sinótico da IHM de Tráfego juntamente 

com a identificação do trem, quando o trem abre portas nas plataformas ou envia a 1ª 

mensagem via rádio ATO nas ZM’s remotas. 

Cálculo do Headway Padrão 

Existem duas formas de se determinar o headway a ser seguido pelos trens: 

1. Headway  Fixo, 2. Headway Dinâmico. No primeiro, o valor é escolhido pelo 

Centro de Controle, em que se configura um valor para cada um dos 

ramais e outro para o tronco. Já no Headway Dinâmico, o valor é calculado 

automaticamente pelo sistema considerando o número de trens na via com prefixos 

operacionais, a lista de TP/ND ativa e a Estratégia Y adotada. 

Quando o Headway Dinâmico está ativo, o cálculo para atualização do 

headway é realizado a todo instante. 

Tempo de Parada (TP) 

Para cada plataforma de uma estação há um tempo de parada pré

determinado, sobre o qual deve atuar a função de regulação de tráfego, aumentando 

ou diminuindo o mesmo, dependendo do intervalo entre os trens  que chegam na 

plataforma de uma estação ou em zona de manobra. 
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O processador de funções, no instante em que recebe a indicação de portas 

abertas do trem na plataforma, verifica o tempo decorrido desde a indicação de 

fechamento de portas do trem anterior. Este valor contado é o Headway do trem que 

forma. Nas ZM’s remotas esse tempo é calculado entre os 

eventos de comunicação via rádio ATO do Trem nas respectivas regiões. Caso ocorra 

falha de comunicação do rádio ATO o cálculo do hedway ocorrerá da seguinte forma: o 

e que recebe a indicação de que o trem ocupou o 

circuito de via de uma plataforma ou ZM verifica o tempo decorrido atual a partir da 

mesma indicação do trem anterior. Este valor contado é o Headway do trem que está 

po já é liberado um novo temporizador 

para a contagem de tempo do próximo trem a ingressar no circuito de via 

O Headway é mostrado na janela de sinótico da IHM de Tráfego juntamente 

plataformas ou envia a 1ª 

Existem duas formas de se determinar o headway a ser seguido pelos trens: 

1. Headway  Fixo, 2. Headway Dinâmico. No primeiro, o valor é escolhido pelo 

Centro de Controle, em que se configura um valor para cada um dos 

ramais e outro para o tronco. Já no Headway Dinâmico, o valor é calculado 

automaticamente pelo sistema considerando o número de trens na via com prefixos 

Quando o Headway Dinâmico está ativo, o cálculo para atualização do 

um tempo de parada pré-

determinado, sobre o qual deve atuar a função de regulação de tráfego, aumentando 

ou diminuindo o mesmo, dependendo do intervalo entre os trens  que chegam na 
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O módulo permite que o o

parada normal da  plataforma, de modo que a função de regulação de tráfego faça o 

ajuste do "Headway" em torno do novo valor de tempo de parada.

O tempo de parada que o operador pode escolher é escalonado de  10 

segundos. 

Quando o TP é esgotado, o ATO de Estação transmite ao trem o sinal de 

fechamento de portas e a desativação do sinal de Parada Programada.

Na impossibilidade da ação executiva pelo CCT, o sistema utiliza o tempo 

padrão configurado no PCL.

5.2.15.4. Tempo de Frenagem (TF)

A função Tempo de Frenagem é utilizada quando o comando Retém Trem 

de Emergência estiver ativado em alguma plataforma.  Na plataforma em questão, 

quando o trem ocupa o CDV da plataforma, o sistema começa a contar o Tempo de 

Frenagem configurado. Após essa contagem, pressupõe

parado na plataforma e há a imposição do código 0. O código só será normalizado 

após o cancelamento do Retém Trem de Emergência.

Na situação de degradação do rádio, essa função também é utiliz

cálculo do headway entre dois trens consecutivos. 

5.2.15.5. Trem Direto (TD)

Esta função abrange as seguintes funcionalidades

Trem Direto sobre Trem: 

Esta função quando ativada sobre um determinado trem faz com que o 

mesmo passe direto por todas as plat

O sistema desativa os sinais de antena marcadora e antena de parada 

programada no momento em que o trem ocupado o CDV anterior à plataforma.

Esta função não pode ser ativada pelo PCL.

Trem Direto Sobre a Plataforma:
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O módulo permite que o operador venha a alterar o valor do tempo de 

parada normal da  plataforma, de modo que a função de regulação de tráfego faça o 

ajuste do "Headway" em torno do novo valor de tempo de parada. 

O tempo de parada que o operador pode escolher é escalonado de  10 

Quando o TP é esgotado, o ATO de Estação transmite ao trem o sinal de 

fechamento de portas e a desativação do sinal de Parada Programada.

Na impossibilidade da ação executiva pelo CCT, o sistema utiliza o tempo 

padrão configurado no PCL. 

po de Frenagem (TF) 

A função Tempo de Frenagem é utilizada quando o comando Retém Trem 

de Emergência estiver ativado em alguma plataforma.  Na plataforma em questão, 

quando o trem ocupa o CDV da plataforma, o sistema começa a contar o Tempo de 

figurado. Após essa contagem, pressupõe-se que o trem já esteja 

parado na plataforma e há a imposição do código 0. O código só será normalizado 

após o cancelamento do Retém Trem de Emergência. 

Na situação de degradação do rádio, essa função também é utiliz

cálculo do headway entre dois trens consecutivos.  

Trem Direto (TD) 

Esta função abrange as seguintes funcionalidades: 

 

Esta função quando ativada sobre um determinado trem faz com que o 

mesmo passe direto por todas as plataformas sem parar. 

O sistema desativa os sinais de antena marcadora e antena de parada 

programada no momento em que o trem ocupado o CDV anterior à plataforma.

Esta função não pode ser ativada pelo PCL. 

Trem Direto Sobre a Plataforma: 
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perador venha a alterar o valor do tempo de 

parada normal da  plataforma, de modo que a função de regulação de tráfego faça o 

O tempo de parada que o operador pode escolher é escalonado de  10 a 60 

Quando o TP é esgotado, o ATO de Estação transmite ao trem o sinal de 

fechamento de portas e a desativação do sinal de Parada Programada. 

Na impossibilidade da ação executiva pelo CCT, o sistema utiliza o tempo 

A função Tempo de Frenagem é utilizada quando o comando Retém Trem 

de Emergência estiver ativado em alguma plataforma.  Na plataforma em questão, 

quando o trem ocupa o CDV da plataforma, o sistema começa a contar o Tempo de 

se que o trem já esteja 

parado na plataforma e há a imposição do código 0. O código só será normalizado 

Na situação de degradação do rádio, essa função também é utilizada para o 

Esta função quando ativada sobre um determinado trem faz com que o 

O sistema desativa os sinais de antena marcadora e antena de parada 

programada no momento em que o trem ocupado o CDV anterior à plataforma. 
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Esta função quando at

todos os trens passem direto sem parar pela mesma. Essa passagem é garantida pela 

desativação dos sinais das antenas marcadora (MCR) e parada programada (PP).

Desde que comandada, fica ativada até que haja

cancelamento pelo CCT/PCL.

5.2.15.6. Retém Trem (RT) e Libera Trem (LT)

A função Retém Trem tem como objetivo reter o trem na plataforma da 

estação por tempo indeterminado. 

e de PP ativos na plataforma comandada.

A função Libera Trem tem como objetivo liberar o trem retido na plataforma 

por comando de Retém Trem ou pela contagem do Tempo de Parada para 

Desembarque e Embarque dos passageiros.

A função Libera Trem só atua sobre o trem parado na platafo

retirando a imposição de Retém Trem da plataforma. Desta forma, os próximos trens 

que entrarem na plataforma, também são retidos, até que um comando Cancela Retém 

Trem seja enviado do CCT ou PCL. Este comando além de cancelar o status Retém 

Trem, libera o trem retido na plataforma.

5.3. SISTEMA DE ENERGIA

5.3.1. INTRODUÇÃO 

A descrição a seguir mostra a constituição dos módulos do Sistema de 

Controle de Energia Centralizado, atualmente existente para supervisão e controle dos 

equipamentos de energia existentes 

ao logo dos ramais: Ceilândia e Samambaia e a linha tronco (CLA 

O sistema efetua a supervisão e contr

de modo integrado. É composto por módulos de processamento, 

Workstations com arquitetura “RISC”, e sistema de transmissão de dados. É 

basicamente composto de: 

• Consoles; 

• Servidores; 
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Esta função quando ativada sobre uma determinada plataforma faz com que 

todos os trens passem direto sem parar pela mesma. Essa passagem é garantida pela 

desativação dos sinais das antenas marcadora (MCR) e parada programada (PP).

Desde que comandada, fica ativada até que haja

cancelamento pelo CCT/PCL. 

Retém Trem (RT) e Libera Trem (LT) 

A função Retém Trem tem como objetivo reter o trem na plataforma da 

estação por tempo indeterminado. Para tal, ele mantém os sinais de abertura de portas 

rma comandada. 

A função Libera Trem tem como objetivo liberar o trem retido na plataforma 

por comando de Retém Trem ou pela contagem do Tempo de Parada para 

Desembarque e Embarque dos passageiros. 

A função Libera Trem só atua sobre o trem parado na platafo

retirando a imposição de Retém Trem da plataforma. Desta forma, os próximos trens 

que entrarem na plataforma, também são retidos, até que um comando Cancela Retém 

Trem seja enviado do CCT ou PCL. Este comando além de cancelar o status Retém 

libera o trem retido na plataforma. 

SISTEMA DE ENERGIA 

A descrição a seguir mostra a constituição dos módulos do Sistema de 

Controle de Energia Centralizado, atualmente existente para supervisão e controle dos 

equipamentos de energia existentes nas subestações retificadoras (SRs) distribuídas 

ao logo dos ramais: Ceilândia e Samambaia e a linha tronco (CLA - 

O sistema efetua a supervisão e contr0ole permitindo a operação do sistema 

de modo integrado. É composto por módulos de processamento, 

Workstations com arquitetura “RISC”, e sistema de transmissão de dados. É 
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ivada sobre uma determinada plataforma faz com que 

todos os trens passem direto sem parar pela mesma. Essa passagem é garantida pela 

desativação dos sinais das antenas marcadora (MCR) e parada programada (PP). 

Desde que comandada, fica ativada até que haja um comando de 

A função Retém Trem tem como objetivo reter o trem na plataforma da 

Para tal, ele mantém os sinais de abertura de portas 

A função Libera Trem tem como objetivo liberar o trem retido na plataforma 

por comando de Retém Trem ou pela contagem do Tempo de Parada para 

A função Libera Trem só atua sobre o trem parado na plataforma, não 

retirando a imposição de Retém Trem da plataforma. Desta forma, os próximos trens 

que entrarem na plataforma, também são retidos, até que um comando Cancela Retém 

Trem seja enviado do CCT ou PCL. Este comando além de cancelar o status Retém 

A descrição a seguir mostra a constituição dos módulos do Sistema de 

Controle de Energia Centralizado, atualmente existente para supervisão e controle dos 

nas subestações retificadoras (SRs) distribuídas 

 CTL). 

ole permitindo a operação do sistema 

de modo integrado. É composto por módulos de processamento, baseado em 

Workstations com arquitetura “RISC”, e sistema de transmissão de dados. É 
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• Concentrador de Dados de Energia (CD
obrigatoriamente ser eliminado da
de comunicação de energia com os servidores deve seguir o mesmo padrão do 
sistema de tráfego com os 

• 16(dezesseis) Unidades Terminais Remotas de Energia (UTR

Os consoles, os servidores e os ser

unidades terminais remotas de energia (UTRs

localizadas nas subestações retificadoras existentes. 

Os módulos complementares, que compõem a interface homem x máquina 

são: 

• Impressoras; 

• Painel Retroprojetado; 

• Terminais de vídeo com teclado e mouse.

 

5.3.2. FUNÇÕES ESPECIAIS DE ENERGIA

As Funções Especiais estão no sistema com o intuito de auxiliar e facilitar a 

operação do sistema de supervisão e controle. Estas Funções do Subsistema de 

Controle Centralizado de Energia são de exclusividade do CCO.

As funções especiais, pelas peculiaridades inerentes, não são eventos que 

possam ser tratados diretamente na aquisição de dados e desta forma não são 

configuráveis, necessitando de processamento

processamento é implementado o Módulo Processador de Funções, localizado nos 

servidor no CCO. 

Para o processamento das funções especiais o Módulo Processador de 

Funções obtém dados diretamente do Banco de Dados do Servidor, efetua 

processamentos necessários devolvendo ao mesmo o resultado dos processamentos.

O resultado processado é apresentado nas telas de sinóticos das IHM do 

CCE/CCT. 

As funções especiais de energia são as seguintes:

• Lógica de Desligamento Rápido (LDR);
• Lógica de Desligamento Geral (LDG).
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Concentrador de Dados de Energia (CD-E); Observação: Este CD
obrigatoriamente ser eliminado da implantação da planta modernizada e o sistema 
de comunicação de energia com os servidores deve seguir o mesmo padrão do 
sistema de tráfego com os servidores atualmente instalados., 

16(dezesseis) Unidades Terminais Remotas de Energia (UTR-E).

Os consoles, os servidores e os servidores estão localizados no CCO. As 

unidades terminais remotas de energia (UTRs-E) são distribuídas ao longo da linha, 

localizadas nas subestações retificadoras existentes.  

Os módulos complementares, que compõem a interface homem x máquina 

 

Terminais de vídeo com teclado e mouse. 

FUNÇÕES ESPECIAIS DE ENERGIA 

As Funções Especiais estão no sistema com o intuito de auxiliar e facilitar a 

operação do sistema de supervisão e controle. Estas Funções do Subsistema de 

Controle Centralizado de Energia são de exclusividade do CCO. 

As funções especiais, pelas peculiaridades inerentes, não são eventos que 

possam ser tratados diretamente na aquisição de dados e desta forma não são 

configuráveis, necessitando de processamentos. Para a execução deste 

processamento é implementado o Módulo Processador de Funções, localizado nos 

Para o processamento das funções especiais o Módulo Processador de 

Funções obtém dados diretamente do Banco de Dados do Servidor, efetua 

processamentos necessários devolvendo ao mesmo o resultado dos processamentos.

O resultado processado é apresentado nas telas de sinóticos das IHM do 

As funções especiais de energia são as seguintes: 

Lógica de Desligamento Rápido (LDR); 
de Desligamento Geral (LDG). 
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Observação: Este CD-E deve  
modernizada e o sistema 

de comunicação de energia com os servidores deve seguir o mesmo padrão do 

E). 

vidores estão localizados no CCO. As 

E) são distribuídas ao longo da linha, 

Os módulos complementares, que compõem a interface homem x máquina 

As Funções Especiais estão no sistema com o intuito de auxiliar e facilitar a 

operação do sistema de supervisão e controle. Estas Funções do Subsistema de 

As funções especiais, pelas peculiaridades inerentes, não são eventos que 

possam ser tratados diretamente na aquisição de dados e desta forma não são 

s. Para a execução deste 

processamento é implementado o Módulo Processador de Funções, localizado nos 

Para o processamento das funções especiais o Módulo Processador de 

Funções obtém dados diretamente do Banco de Dados do Servidor, efetua os 

processamentos necessários devolvendo ao mesmo o resultado dos processamentos. 

O resultado processado é apresentado nas telas de sinóticos das IHM do 
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5.3.3. Lógica de Desligamento Rápido (LDR)

A função LDR embora tenha a intenção de minimizar acidentes fatais com 

pessoas caídas na via, (3O trilho ou na movimentação de trens), não é uma função 

segura e exige procedimentos operaciona

A LDR é uma função não vital, implementada no Processador de Funções 

no módulo  servidor, com exercitações a nível de IHM, nos seguintes postos:

• IHM-CCE - Para geração/cancelamento de comando da função LDR e visualização 
de indicações provocadas pelo acionamento da função;

• IHM-CCT - Para geração/cancelamento de comando da função LDR e visualização 
de indicações provocadas pelo acionamento da função;

• IHM-PCL - Para visualização de indicações provocadas pelo acionamento da LD

A operação da função consiste em abrir os disjuntores de corrente que 

alimentam o terceiro trilho de uma estação (de acordo com a SR envolvida) e simular a 

ocupação de trem nos circuitos de via da plataforma. A simulação de ocupação do 

circuito de via da plataforma na função LDR auxilia a segurança, se no momento do 

acionamento da LDR o trem não ocupou o circuito de via da plataforma. Neste caso o 

CMTMUX condiciona código de velocidade 0 no circuito de via anterior à plataforma.

5.3.4. Lógica de Desligamento 

Esse comando funciona como um LDR para toda a via.

5.4. Subsistema ATO de Estação e Via

O Subsistema ATO de Estação e Via integrado com os Subsistemas 

ATC/ATO de Bordo e CCO/PCL são responsáveis pela operação automática dos trens.

A execução de suas f

trens, e é fundamental na regulação do sistema de sinalização e controle de trens, bem 

como: 

 

• Parada automática dos Trens nas estações com conforto para 

passageiros; 
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Lógica de Desligamento Rápido (LDR) 

A função LDR embora tenha a intenção de minimizar acidentes fatais com 

pessoas caídas na via, (3O trilho ou na movimentação de trens), não é uma função 

segura e exige procedimentos operacionais rígidos para execução prática.

A LDR é uma função não vital, implementada no Processador de Funções 

no módulo  servidor, com exercitações a nível de IHM, nos seguintes postos:

Para geração/cancelamento de comando da função LDR e visualização 
e indicações provocadas pelo acionamento da função; 

Para geração/cancelamento de comando da função LDR e visualização 
de indicações provocadas pelo acionamento da função; 

Para visualização de indicações provocadas pelo acionamento da LD

A operação da função consiste em abrir os disjuntores de corrente que 

alimentam o terceiro trilho de uma estação (de acordo com a SR envolvida) e simular a 

ocupação de trem nos circuitos de via da plataforma. A simulação de ocupação do 

a plataforma na função LDR auxilia a segurança, se no momento do 

acionamento da LDR o trem não ocupou o circuito de via da plataforma. Neste caso o 

CMTMUX condiciona código de velocidade 0 no circuito de via anterior à plataforma.

Lógica de Desligamento Geral (LDG) 

Esse comando funciona como um LDR para toda a via. 

Subsistema ATO de Estação e Via 

O Subsistema ATO de Estação e Via integrado com os Subsistemas 

ATC/ATO de Bordo e CCO/PCL são responsáveis pela operação automática dos trens.

A execução de suas funções promove a otimização na movimentação dos 

trens, e é fundamental na regulação do sistema de sinalização e controle de trens, bem 

• Parada automática dos Trens nas estações com conforto para 
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A função LDR embora tenha a intenção de minimizar acidentes fatais com 

pessoas caídas na via, (3O trilho ou na movimentação de trens), não é uma função 

is rígidos para execução prática. 

A LDR é uma função não vital, implementada no Processador de Funções 

no módulo  servidor, com exercitações a nível de IHM, nos seguintes postos: 

Para geração/cancelamento de comando da função LDR e visualização 

Para geração/cancelamento de comando da função LDR e visualização 

Para visualização de indicações provocadas pelo acionamento da LDR. 

A operação da função consiste em abrir os disjuntores de corrente que 

alimentam o terceiro trilho de uma estação (de acordo com a SR envolvida) e simular a 

ocupação de trem nos circuitos de via da plataforma. A simulação de ocupação do 

a plataforma na função LDR auxilia a segurança, se no momento do 

acionamento da LDR o trem não ocupou o circuito de via da plataforma. Neste caso o 

CMTMUX condiciona código de velocidade 0 no circuito de via anterior à plataforma. 

O Subsistema ATO de Estação e Via integrado com os Subsistemas 

ATC/ATO de Bordo e CCO/PCL são responsáveis pela operação automática dos trens. 

unções promove a otimização na movimentação dos 

trens, e é fundamental na regulação do sistema de sinalização e controle de trens, bem 

• Parada automática dos Trens nas estações com conforto para 
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• Precisão de ponto de parada dos Trens 

parada permitindo, na plataforma, aos passageiros se posicionarem diante das 

portas); 

• Abertura /fechamento automático de portas dos trens;

• Tempo de parada do trem constante e definido pelo CCO;

• Subsistema ATO de Estação e Via d

externas: 

• Centro Controle de Operação (CCO);

• Posto de Controle Local (PCL);

• Subsistema ATC/ATO de Bordo

Os envios de informações de parada programada e abertura /fechamento de 

portas entre os Subsistemas ATO de Estação

ser executadas através de antenas transmissoras (Antena PP, PRT e MRC) instaladas 

na via. 

As trocas de informações de identificação de trem, nível de desempenho, 

carregamento de destino e status de portas (abertura/ fe

Subsistemas ATO de Estação e o ATC/ATO de bordo dos trens devem ser executadas 

através de comunicação via rádio.

As trocas de informações entre o Subsistema ATO de Estação e CCO/ PCL 

devem ser executadas através da rede de tecnologia ETH

O interlocking que executa as funções vitais de segurança é constituído dos 

equipamentos CMT/ECV, e controlam os equipamentos de vias, tais como, circuitos de 

via, código de velocidade, sinaleiro e máquina de chave.
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• Precisão de ponto de parada dos Trens (sempre mesmo ponto de 

parada permitindo, na plataforma, aos passageiros se posicionarem diante das 

• Abertura /fechamento automático de portas dos trens;

• Tempo de parada do trem constante e definido pelo CCO;

• Subsistema ATO de Estação e Via deve ter as seguintes interfaces 

• Centro Controle de Operação (CCO); 

• Posto de Controle Local (PCL); 

• Subsistema ATC/ATO de Bordo 

Os envios de informações de parada programada e abertura /fechamento de 

portas entre os Subsistemas ATO de Estação e o ATC/ATO de bordo dos trens devem 

ser executadas através de antenas transmissoras (Antena PP, PRT e MRC) instaladas 

As trocas de informações de identificação de trem, nível de desempenho, 

carregamento de destino e status de portas (abertura/ fechamento) entre os 

Subsistemas ATO de Estação e o ATC/ATO de bordo dos trens devem ser executadas 

através de comunicação via rádio. 

As trocas de informações entre o Subsistema ATO de Estação e CCO/ PCL 

devem ser executadas através da rede de tecnologia ETHERNET (ATM) existente.

O interlocking que executa as funções vitais de segurança é constituído dos 

equipamentos CMT/ECV, e controlam os equipamentos de vias, tais como, circuitos de 

via, código de velocidade, sinaleiro e máquina de chave. 
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(sempre mesmo ponto de 

parada permitindo, na plataforma, aos passageiros se posicionarem diante das 

• Abertura /fechamento automático de portas dos trens; 

• Tempo de parada do trem constante e definido pelo CCO; 

eve ter as seguintes interfaces 

Os envios de informações de parada programada e abertura /fechamento de 

e o ATC/ATO de bordo dos trens devem 

ser executadas através de antenas transmissoras (Antena PP, PRT e MRC) instaladas 

As trocas de informações de identificação de trem, nível de desempenho, 

chamento) entre os 

Subsistemas ATO de Estação e o ATC/ATO de bordo dos trens devem ser executadas 

As trocas de informações entre o Subsistema ATO de Estação e CCO/ PCL 

ERNET (ATM) existente. 

O interlocking que executa as funções vitais de segurança é constituído dos 

equipamentos CMT/ECV, e controlam os equipamentos de vias, tais como, circuitos de 
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O Interlocking nã

Estação 

e Via. 
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O Interlocking não deve ter nenhuma interface com o Equipamento ATO de 
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o deve ter nenhuma interface com o Equipamento ATO de 


