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1 INTRODUÇÃO

Dentro  dos  programas  municipais  de  melhorias  nas  áreas  da  educação  pública,
segurança, trabalho e na administração pública, constam necessidades de modernização de
infraestrutura municipal de informática, servidores, redes de acesso e conteúdo.

Assim, a Prefeitura Municipal  de Capão da Canoa, através deste projeto, justifica
suas  necessidades  bem  como  define  as  especificações  mínimas  necessárias  à
implementação das melhorias diretas e indiretas à  administração pública,  bem como os
ganhos indiretos na arrecadação, cadastros, gestão de saúde e educação.

2 METAS E SUSTENTABILIDADE

2.1 Administração Tributária e Fiscal

Esse projeto visa o benefício da administração tributária da Prefeitura Municipal
de  Capão  da  Canoa,  padronizando  e  melhorando  a  qualidade  das  informações,
racionalizando  os  custos  e  gerando  maior  eficácia,  bem  como  o  aumento  da
competitividade  dos  prestadores  de  serviço  do  município  pela  racionalização  das
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obrigações  acessórias  (redução  do  custo-município),  em  especial  a  dispensa  da
emissão e guarda de documentos em papel.

A  melhoria  da  estrutura  de  conexão  de  rede  entre  as  unidades  públicas
municipais deve melhorar tanto pela capacitação de servidores, quanto pela agilidade
na divulgação de informações e serviços públicos,  considerando a implantação de
sistemas de gestão e controle  tributário  e fiscal  junto  ao cadastro  imobiliário  para
viabilizar a emissão de certidões e acompanhamento das necessidades dos cidadãos
e contribuintes.

2.2 Gestão da Saúde

Através  de  projetos  inovadores  e  soluções  de  alta  confiabilidade  e
complexidade, poderá o município implementar sistemas de gestão e ações em tele
atividades como a tele saúde e telemedicina em parceria com Centros de excelência
em tecnologias avançadas e ou Hospitais Universitários.

Possibilita  a  realização  de  eletrocardiogramas  diretamente  pelo  navegador
web,  permitindo  laudos  remotos  (ou  segunda  opinião  médica)  de  qualquer  lugar,
bastando  ter  acesso  à  Internet  e  navegador,  considerando  as  diversas  várias
facilidades adicionais, como agendamento de consultas, cadastro de usuários, entre
outras modalidades de gestão centralizada na operacionalização de processos para o
atendimento da sociedade.

2.3 Educação

Trata  da  inclusão  digital  e  tecnológica  nas  escolas  públicas  municipais  e
demais educandários com a finalidade de facilitar o acesso a comunidade escolar e
local  a  manter  contato  com as  novas  tecnologias  de  informação.  Dessa  forma a
Prefeitura poderá constituir os Centros de Capacitação Tecnológica com serviços de
acesso à internet para pesquisas escolares. 

Neste sentido, os (as) professores (as) vêm incorporando em seus planos de
aula, os recursos computacionais dos tele centros como facilitadores dos processos de
ensino  e  de aprendizagem na visão  de um portal  escolar,  agregado  ao ensino  a
distância e biblioteca on-line.

2.4 Comunicação

Comunicação de telefonia IP entre os órgãos públicos municipais, facilitando o
controle de custos e de utilização, e garantindo a qualidade e disponibilidade.

Com a interligação dos pontos públicos, obteremos redução dos valores hoje
pagos para o serviço de telefonia para a operadora local, eliminando a taxa do telefone
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de cada um dos pontos e ainda reduzindo os valores das tarifas em pelo menos 20%,
com a negociação e entrega dos números em um único ponto.

Também será  possível  ter  um controle  mais apurado dos  gastos  por  área,
através de relatórios individuais e setoriais do consumo do serviço de telefonia.

2.5 Sistemas WEB

Garantir  qualidade,  eficiência,  velocidade  e  transparência  no  acesso  a
softwares com acesso WEB do governo municipal, estadual e federal.

Podemos  afirmar  que  a  administração  municipal  sem  papel  vem  sendo
projetada na utilização do conceito de software como serviço (Software as a Service -
SaaS) e implementado em ambiente baseado em computação em nuvem. 

O AdM-p (leia-se ADM menos p), é uma solução modelada para atender as
Administrações Municipais, desde as pequenas até as de grande porte, com o grau de
sofisticação e detalhes que cada uma requer.  A abrangência do projeto AdM-p está
muito além de uma simples solução de GED (Gestão Eletrônica de Documentos), além
de  ser  um  sistema  completo  de  gestão  de  documentos,  o  sistema  implementa
características de segurança da informação, tempestividade e validade jurídica, que o
tornam seguro, imune a fraudes e aderente aos requisitos legais para a administração
pública.

2.6 WiFi Público

Com esse projeto o município terá uma rede de WiFi público em cada praça do
município,  proporcionando  conectividade  para  os  seus  munícipes  e  também  para
turistas. Com a criação de política de acessos, com controle de conteúdo e tipo de
acesso, essa estrutura visa aumentar a utilização das praças, tornando-as seguras e
movimentadas.

2.7 Conexão de Internet

Com a rede a ser implantada, a administração visa a melhoria nos serviços de
conexão de internet nos pontos públicos PAG e PAP, por garantir,  através de uma
estrutura  100%  em  fibra  óptica,  aumentando  assim  a  disponibilidade  através  da
otimização e da garantia de estar utilizando uma tecnologia de alto rendimento, com
estrutura imune a intempéries.

Com a interligação dos pontos a contratação de apenas um link de internet,
que será compartilhado entre os pontos de conexão, será possível reduzir despesas
com internet,  na  ordem de  30%,  e  reduzindo  o  consumo  interno,  aplicando  uma
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política de acesso a conteúdo, feito tudo através do NGC (Núcleo de Gerenciamento e
Controle).

3 OBJETO

O presente projeto fornece subsídios técnicos à Prefeitura Municipal de Capão da
Canoa a  realizar  a  mais adequada contratação  de infraestrutura  para  modernização  da
administração  pública,  buscando  a  qualidade,  eficiência,  velocidade  e  segurança  nos
serviços ao público, prestados pela Administração.

Este  documento  descreve  tecnicamente  as  característ icas  mínimas  dos
equipamentos e serviços necessários a implantação d a rede.

Sendo executado segundo necessidades da Prefeitura Municipal e de acordo com o
preconizado pelo Ministério das Comunicações e Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel), a rede deverá ser composta por uma malha de conexões formadas por uma rede
100% de fibras ópticas.

Também será parte integrante deste projeto, a descrição do sistema de supervisão e
gerência  remota da  rede de modo a  permitir  a  gestão centralizada da rede através  da
Intranet municipal ou pelo uso da Internet no caso de acesso externo. 

A rede foi projetada de forma modular e com a utilização de protocolos padronizados
de mercado, o que lhe garante total flexibilidade para crescimento e atualizações futuras. Da
mesma forma,  atende ao preconizado  pela  Anatel,  pela  sugestão  de  especificações  de
equipamentos por esta homologados e certificados.

A contratação dos pontos de atendimento será solici tada conforme a demanda
da  Administração  de  Capão  da  Canoa,  podendo  ser  con tratado  todos  os  pontos
levantados, ou ao menos o mínimo estabelecido na so licitação de proposta. Iremos
estabelecer uma quantidade máxime de pontos a serem  contratados, como referência
para o julgamento das propostas.

4 JUSTIFICATIVA DO OBJETO

O  processo  de  inclusão  digital  exige  esforços  concentrados  com  foco  na
democratização dos meios de acesso à informação e ao conhecimento.

Para o atendimento dessa demanda,  a Prefeitura Municipal  de Capão da Canoa
desenvolveu  o  presente  projeto,  que  consiste  na  implantação  de  infraestrutura  de
comunicação  no  município,  baseada  em tecnologias  consolidadas  e  padronizadas,  que
apresentem  características  de  flexibilidade,  simplicidade  e  mobilidade,  proporcionando
rapidez  na  implantação,  ampliação  e  que  apresente  um  custo  de  locação  dentro  da
capacidade financeira do município realizando uma troca de despesas, visando o aumento
de qualidade dos serviços.
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A implantação do projeto, além de proporcionar o desenvolvimento socioeconômico e
educacional, estará realizando uma real modernização administrativa. Além de estabelecer
infraestrutura para a segurança pública do município.

A  proposta  do  projeto  não  tem  por  objetivo  a  oferta  de  acesso  à  internet  nos
paradigmas atuais, ao contrário, visa à diminuição, ao máximo, da necessidade da rede de
alcance mundial com a criação de várias redes de alcance local. 

Outra  característica  relevante  do  projeto  é  o  estimulo  aos  pequenos  provedores
locais e aos desenvolvedores de aplicativos, que poderão explorar essa nova modalidade de
comunicação,  disponibilizando  serviços  e  aplicativos  à  comunidade,  para  o  máximo
aproveitamento da rede de alcance local, mediante acordo com a Administração Municipal.

A  infraestrutura  de  comunicação  deverá  será  de  alto  desempenho  e
confiabilidade, capaz de suportar diversas tecnolog ias emergentes de voz, dados e
vídeo  sobre  IP,  100% em fibra  óptica,  e  preparada p ara  as  novas  demandas,  que
requeiram troca de informações em tempo real,  como telemedicina, WiFi público e
videomonitoramento on-line nas praças, videoconferê ncia, tele aulas, tele vigilância e
outras  aplicações  em  benefício  da  educação,  da  saúd e,  e  da  eficiência  da
administração pública, que permitam também a inclus ão de sistemas analíticos, como
por  exemplo,  a  leitura  de  placas  veiculares  e  contr ole  de  intrusão  de  ambientes
controlados.

5 MODELO TECNOLÓGICO

A rede a ser construída foi dividida em quatro sub redes, como backhaul, núcleo de
gerenciamento e controle,  sub rede de distribuição e sub rede de acesso.  Essa divisão
busca facilitar a descrição e o entendimento da arquitetura proposta.

O backhaul é a sub rede que está entre a rede de Internet e a rede de distribuição,
fora do gerenciamento da solução.

O Núcleo de Gerenciamento e Controle (NGC) segue a ideia de que nesse ponto
estão dispostos os elementos da administração e controle, aplicação de políticas de acesso
e outras funcionalidades relacionadas ao conteúdo local da solução proposta. No caso de
Capão da Canoa, o NGC ficará na sede da Administração Municipal.

A  sub rede de Distribuição tem como principal  função interconectar  o Núcleo  de
Gerenciamento e a Rede de Acesso. Para o caso de Capão da Canoa, a estrutura a ser
contratada é de uma rede 100% baseada em fibra óptica, com a utilização da tecnologia
FTTH (Fiber To The Home) e GPON (Giga Passive Optical Networks). 

A sub rede de Acesso Público é, obrigatoriamente, uma rede baseada na tecnologia
WiFi,  baseada  na  IEEE 802.11b/g,  e  utiliza  a  nomenclatura  de PAP (Ponto  de  Acesso
Público). Essa rede de WiFi serve para atendimento de internet para a comunidade, e no
caso de Capão da Canoa, para as áreas onde existem praças municipais.
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Também temos a rede de Acesso do Governo, que para o caso desse projeto, o
PAG (Ponto de Acesso do Governo), é feito obrigatoriamente com ONU (Optical Network
Unit) GPON.

A tecnologia de transmissão de dados, voz e imagens irá suportar a realização de
teleconferências,  telemedicina  e  tele  aulas,  garantindo  níveis  de  serviços  específicos
parametrizáveis e controlado, garantindo qualidade, disponibilidade e simultaneidade a cada
tipo de serviço.

É impositivo afirmar que tão ou mais importante que a cobertura da rede é a sua
capacidade. Desta forma, a utilização de fibras ópticas deve ser privilegiada como forma de
garantir qualidade e escalabilidade.

A sub rede de Distribuição deverá ser implementada com o uso de equipamentos
que utilizam o padrão GPON/FTTH.

A Figura 5.1 mostra a distribuição da rede e seus pontos de rede. Cada ponto tem a
configuração necessária para atendimento dos serviços a ele destinados ou dele originados,
conforme descrito nos itens que se seguem no complemento deste projeto.

Figura 5.1 – Distribuição de Rede

A Tabela 5.1 apresenta todos os pontos de possível atendimento, servindo de base
para projetar toda a infraestrutura de rede, mas se forem necessários novas adições de
pontos ou alteração de endereço, também devem ser atendidos seguindo as premissas e
especificações técnicas pelo projeto, de acordo com a solicitação feita pela Administração
Pública. Estão identificados na tabela qual o tipo de ponto e o tipo de rede que levará o
serviço até o ponto.

Tabela 5.1 – Pontos a serem implantados

Nº Ponto
Tipo de
Ponto Latitude Longitude Rede

01 Centro Administrativo (Central) NGC  29°45'29.04"S  50° 1'4.97"O GPON/FTTH

      

01 Aereoporto e PATRAM PAG  29°45'58.33"S  50° 2'19.32"O GPON/FTTH

02 APAE PAG  29°44'59.86"S  50° 0'49.72"O GPON/FTTH

03 Aterro Sanitário PAG  29°39'28.72"S  49°59'45.18"O GPON/FTTH

04 Brigada Militar PAG  29°45'21.51"S  50° 1'14.89"O GPON/FTTH

05 Câmara de vereadores PAG  29°45'19.83"S  50° 1'7.63"O GPON/FTTH

06 Casa da Cidadania PAG  29°45'20.17"S  50° 1'6.79"O GPON/FTTH

07 Casa de Cultura Érico Veríssimo PAG  29°45'13.39"S  50° 1'6.21"O GPON/FTTH

08 Casas do Governo PAG  29°45'39.91"S  50° 0'47.84"O GPON/FTTH
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09 Centro de Distribuição PAG  29°45'35.43"S  50° 2'15.96"O GPON/FTTH

10 Corpo de Bombeiros PAG  29°45'48.34"S  50° 1'28.21"O GPON/FTTH

11 Cozinha Comunitária PAG  29°43'59.02"S  50° 0'32.89"O GPON/FTTH

12 Cras - Arco Íris PAG  29°43'59.47"S  50° 0'33.04"O GPON/FTTH

13 Cras - Zona Norte PAG  29°43'33.75"S  50° 0'17.78"O GPON/FTTH

14 Delegacia de Polícia PAG  29°46'16.03"S  50° 1'25.80"O GPON/FTTH

15 Estação Rodoviária PAG  29°45'22.32"S  50° 1'10.08"O GPON/FTTH

16 Fórum PAG  29°45'19.54"S  50° 1'8.49"O GPON/FTTH

17 Ginásio de Esportes PAG  29°45'27.54"S  50° 1'9.30"O GPON/FTTH

18 Parque de Máquinas PAG  29°45'37.89"S  50° 2'17.60"O GPON/FTTH

19 Posto de Saúde PAG  29°45'30.23"S  50° 1'50.61"O GPON/FTTH

20 Posto de Saúde - Arco Íris PAG  29°44'13.74"S  50° 0'25.00"O GPON/FTTH

21 Posto de Saúde - Arroio Teixeira PAG  29°38'24.15"S  49°57'16.40"O GPON/FTTH

22 Posto de Saúde - Capão Novo PAG  29°41'1.39"S  49°58'35.64"O GPON/FTTH

23 Posto de Saúde - Curumim PAG  29°37'15.27"S  49°56'47.43"O GPON/FTTH

24 Posto de Saúde - São jorge PAG  29°44'51.32"S  50° 1'26.32"O GPON/FTTH

25 SAIS PAG  29°45'28.96"S  50° 1'53.98"O GPON/FTTH

26 Saúde PAG  29°45'35.72"S  50° 2'1.37"O GPON/FTTH

27 Shopping Capão da Canoa PAG  29°45'38.13"S  50° 1'9.63"O GPON/FTTH

28 Shopping das Águas PAG  29°45'41.29"S  50° 1'8.04"O GPON/FTTH

29 Shopping Lynemar PAG  29°45'36.39"S  50° 0'53.49"O GPON/FTTH

30 Sub - Prefeitura - Capão Novo PAG  29°40'47.21"S  49°59'4.78"O GPON/FTTH

31 Sub - Prefeitura Curumin PAG  29°37'26.60"S  49°56'26.33"O GPON/FTTH

32 Subprefeitura de Arroio Teixeira PAG  29°38'42.10"S  49°57'1.66"O GPON/FTTH

33 UNISC PAG  29°41'25.26"S  49°59'35.33"O GPON/FTTH

      

01 Cam 01 PAP  29°45'55.92"S  50° 2'8.19"O GPON/FTTH

02 Cam 02 PAP  29°45'34.63"S  50° 2'0.64"O GPON/FTTH

03 Cam 03 PAP  29°45'45.97"S  50° 1'35.05"O GPON/FTTH

04 Cam 04 PAP  29°45'47.09"S  50° 1'27.90"O GPON/FTTH

05 Cam 05 PAP  29°46'0.68"S  50° 1'13.39"O GPON/FTTH

06 Cam 06 PAP  29°46'9.39"S  50° 1'5.99"O GPON/FTTH

07 Cam 07 PAP  29°45'42.71"S  50° 0'59.72"O GPON/FTTH

08 Cam 08 PAP  29°45'39.39"S  50° 1'22.67"O GPON/FTTH

09 Cam 09 PAP  29°45'11.57"S  50° 2'14.58"O GPON/FTTH

10 Cam 10 PAP  29°45'27.14"S  50° 1'12.05"O GPON/FTTH

11 Cam 11 PAP  29°45'29.16"S  50° 1'3.06"O GPON/FTTH

12 Cam 12 PAP  29°45'33.72"S  50° 0'54.12"O GPON/FTTH

13 Cam 13 PAP  29°45'37.37"S  50° 0'48.47"O GPON/FTTH
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14 Cam 14 PAP  29°45'23.01"S  50° 0'40.86"O GPON/FTTH

15 Cam 15 PAP  29°45'20.54"S  50° 1'8.03"O GPON/FTTH

16 Cam 16 PAP  29°45'13.61"S  50° 1'4.08"O GPON/FTTH

17 Cam 17 PAP  29°45'4.55"S  50° 1'26.34"O GPON/FTTH

18 Cam 18 PAP  29°44'41.11"S  50° 1'46.15"O GPON/FTTH

19 Cam 19 PAP  29°44'47.39"S  50° 1'24.34"O GPON/FTTH

20 Cam 20 PAP  29°45'1.69"S  50° 0'48.95"O GPON/FTTH

21 Cam 21 PAP  29°44'48.42"S  50° 0'40.74"O GPON/FTTH

22 Cam 22 PAP  29°44'29.33"S  50° 0'12.42"O GPON/FTTH

23 Cam 23 PAP  29°44'15.66"S  50° 0'23.84"O GPON/FTTH

24 Cam 24 PAP  29°44'12.86"S  50° 0'25.40"O GPON/FTTH

25 Cam 25 PAP  29°42'42.54"S  49°59'33.30"O GPON/FTTH

26 Cam 26 PAP  29°43'58.73"S  50° 0'14.71"O GPON/FTTH

27 Cam 27 PAP  29°43'33.62"S  50° 0'0.33"O GPON/FTTH

28 Cam 28 PAP  29°43'10.71"S  49°59'47.80"O GPON/FTTH

29 Cam 29 PAP  29°43'18.80"S  49°59'31.98"O GPON/FTTH

30 Cam 30 PAP  29°42'49.37"S  49°59'37.12"O GPON/FTTH

31 Cam 31 PAP  29°41'43.57"S  49°58'59.68"O GPON/FTTH

32 Cam 32 PAP  29°41'25.01"S  49°59'34.20"O GPON/FTTH

33 Cam 33 PAP  29°42'15.59"S  50° 0'23.75"O GPON/FTTH

34 Cam 34 PAP  29°40'51.40"S  49°59'39.71"O GPON/FTTH

35 Cam 35 PAP  29°40'59.30"S  49°58'35.17"O GPON/FTTH

36 Cam 36 PAP  29°40'45.87"S  49°59'6.02"O GPON/FTTH

37 Cam 37 PAP  29°41'14.23"S  49°58'24.88"O GPON/FTTH

38 Cam 38 PAP  29°41'10.28"S  49°58'22.24"O GPON/FTTH

39 Cam 39 PAP  29°39'1.14"S  49°57'27.35"O GPON/FTTH

40 Cam 40 PAP  29°38'36.03"S  49°57'27.70"O GPON/FTTH

41 Cam 41 PAP  29°38'22.80"S  49°58'4.28"O GPON/FTTH

42 Cam 42 PAP  29°37'1.50"S  49°57'28.44"O GPON/FTTH

43 Cam 43 PAP  29°37'14.42"S  49°56'47.32"O GPON/FTTH

44 Cam 44 PAP  29°37'27.58"S  49°56'32.24"O GPON/FTTH

45 Cam 45 PAP  29°38'48.87"S  49°57'5.60"O GPON/FTTH

46 Cam 46 PAP  29°41'16.40"S  49°58'44.23"O GPON/FTTH

47 Cam 47 PAP  29°39'30.78"S  49°59'42.44"O GPON/FTTH

48 Cam 48 PAP  29°45'26.18"S  50° 2'7.72"O GPON/FTTH

49 Cam 49 PAP  29°45'36.94"S  50° 2'14.26"O GPON/FTTH

      

01 EMEE - Ana Maria Bauer PAG  29°44'52.41"S  50° 1'27.46"O GPON/FTTH

02 EMEF - Cícero da Silva Brogni PAG  29°45'25.66"S  50° 2'4.82"O GPON/FTTH
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03 EMEF - Jorge Dariva PAG  29°45'8.01"S  50° 1'35.52"O GPON/FTTH

04
EMEF - Leopoldina Veras da 
Silveira PAG  29°44'54.20"S  50° 0'55.25"O GPON/FTTH

05
EMEF - Manoel Medeiros 
Fernandes PAG  29°44'54.63"S  50° 1'28.40"O GPON/FTTH

06 EMEF - Prudente de Moraes PAG  29°37'16.48"S  49°56'47.97"O GPON/FTTH

07 EMEF - Zilpa Mative de Oliveira PAG  29°45'18.29"S  50° 1'55.37"O GPON/FTTH

08 EMEF Iglesias Minosso Ribeiro PAG  29°45'27.97"S  50° 2'21.38"O GPON/FTTH

09 EMEF Iracema Vizzotto PAG  29°46'3.61"S  50° 1'55.09"O GPON/FTTH

10 EMEF Mário Curtinove PAG  29°42'39.95"S  49°59'30.46"O GPON/FTTH

11 EMEI - Cantinho da Alegria PAG  29°44'43.26"S  50° 1'21.20"O GPON/FTTH

12 EMEI - Carrossel PAG  29°44'58.59"S  50° 1'37.57"O GPON/FTTH

13 EMEI - Marieta Ferreira Lessa PAG  29°43'59.79"S  50° 0'31.72"O GPON/FTTH

14 EMEI - Mundo Novo - Capão Novo PAG  29°40'50.13"S  49°59'18.09"O GPON/FTTH

15 EMEI Aquarela PAG  29°45'20.04"S  50° 1'59.89"O GPON/FTTH

16 EMEI Cantinho da Alegria PAG  29°45'19.77"S  50° 2'0.47"O GPON/FTTH

17 EMEI Meu Mundinho PAG  29°45'27.06"S  50° 1'54.20"O GPON/FTTH

18 EMEI Recanto dos Baixinhos PAG  29°45'29.59"S  50° 1'51.65"O GPON/FTTH

19 EMIF - Luiz Claudio Magnante PAG  29°44'16.08"S  50° 0'26.31"O GPON/FTTH

      

01 Largo Arroio Teixeira PAP  29°38'43.37"S  49°56'54.44"O GPON/FTTH

02 Largo Baronda PAP  29°45'37.77"S  50° 0'46.36"O GPON/FTTH

03 Largo Bassani PAP  29°46'0.55"S  50° 1'0.81"O GPON/FTTH

04 Largo Beira Mar Unisc PAP  29°45'24.06"S  50° 0'39.28"O GPON/FTTH

05 Largo Capão Novo PAP  29°40'47.98"S  49°58'0.58"O GPON/FTTH

06 Largo Curumim PAP  29°37'38.99"S  49°56'11.14"O GPON/FTTH

07 Largo da Moema I PAP  29°45'51.97"S  50° 0'56.43"O GPON/FTTH

08 Largo da Moema II PAP  29°46'13.35"S  50° 1'7.52"O GPON/FTTH

09 Largo da Moema III PAP  29°46'18.32"S  50° 1'10.09"O GPON/FTTH

10 Largo das Corujas PAP  29°45'43.57"S  50° 0'49.96"O GPON/FTTH

11 Largo do Calçadão PAP  29°45'49.36"S  50° 0'54.92"O GPON/FTTH

12 Largo Garota Verão PAP  29°45'33.69"S  50° 0'44.27"O GPON/FTTH

13 Largo Iemanjá PAP  29°46'9.89"S  50° 1'5.87"O GPON/FTTH

14 Largo Posto 5 PAP  29°39'32.05"S  49°57'25.47"O GPON/FTTH

15 Largo Praia do Barco PAP  29°42'51.82"S  49°59'14.54"O GPON/FTTH

16 Largo RBS TV PAP  29°45'28.64"S  50° 0'41.90"O GPON/FTTH

      

01 Praça Agostineli PAP  29°45'33.68"S  50° 0'53.34"O GPON/FTTH

02 Praça Avezon PAP  29°45'9.15"S  50° 0'31.87"O GPON/FTTH
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03 Praça Capão Novo - Posto 4 PAP  29°41'17.02"S  49°58'20.40"O GPON/FTTH

04 Praça Capão Novo - Posto 9 PAP  29°41'12.30"S  49°58'17.23"O GPON/FTTH

05 Praça Cidade do Raul PAP  29°45'22.30"S  50° 0'43.54"O GPON/FTTH

06 Praça da Igreja de Curumim PAP  29°37'36.33"S  49°56'16.01"O GPON/FTTH

07 Praça da Igreja Matriz PAP  29°45'41.60"S  50° 1'3.04"O GPON/FTTH

08 Praça da Igreja Sta Luzia PAP  29°45'27.02"S  50° 1'57.16"O GPON/FTTH

09 Praça do Farol PAP  29°45'45.37"S  50° 0'55.12"O GPON/FTTH

10 Praça do Raul PAP  29°45'19.49"S  50° 0'50.55"O GPON/FTTH

11 Praça do Rotary PAP  29°45'21.93"S  50° 0'38.91"O GPON/FTTH

12 Praça Luiz Bassani PAP  29°45'57.72"S  50° 1'2.34"O GPON/FTTH

13 Praça Luterana PAP  29°46'0.51"S  50° 1'14.26"O GPON/FTTH

14
Praça Nossa Senhora das Graças - 
Curumim PAP  29°37'28.41"S  49°56'31.57"O GPON/FTTH

15 Praça Parque II PAP  29°45'4.94"S  50° 1'26.58"O GPON/FTTH

16 Praça Peri Feijó - Arroio Teixeira PAP  29°38'47.67"S  49°57'6.73"O GPON/FTTH

17 Praça Praia do Barco PAP  29°42'43.57"S  49°59'31.46"O GPON/FTTH

18 Praça Zona Nova PAP  29°45'2.68"S  50° 1'1.42"O GPON/FTTH

5.1 Definição da Área do Projeto

Na Figura 5.2 temos uma visão geral do município com os pontos marcados,
conforme as necessidades levantadas, resumidas na Tabela 5.1.

Figura 5.2 – Mapa do Município com os pontos de atendimento

Na Tabela  5.2  estão  listados  todos  os  pontos  de atendimento,  com o seu
endereço e coordenada geográfica. Esse mapa com as marcações dos pontos está no
Anexo I, em um formato A1, para uma melhor visualização.
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5.2 Definição Técnica dos Módulos de Implantação

Afim de explicar  a estrutura de rede,  equipamentos,  e as características de
instalação  da  rede,  iremos  dividir  a  rede  em  4  (quatro)  módulos,  formando  os
seguintes grupos:

- NGC – Núcleo de Gerenciamento e Controle

- Rede de Acesso

- Instalação do Ponto PAG

- Instalação do Ponto PAP/Monitoramento

- Instalação de Ponto de Leitura de Placas

5.3 NGC – Núcleo de Gerenciamento e Controle

Este  módulo  define  as  premissas  e  Infraestrutura  necessária  para  a
implantação  do  núcleo  da  rede,  onde  estarão  localizados  os  servidores,  tanto  de
aplicativos quanto de conteúdo, as ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento
de todos os demais módulos.

O NGC (Núcleo  de  Gerenciamento  e  Controle)  deve  atender  as  seguintes
premissas:

• Ser centro de alta disponibilidade, considerando a operação 24 x 7 x
365.

• Ter baixo custo de operação e manutenção.

• Aproveitar o máximo da Infraestrutura existente.

• Prover  um  ambiente  intrinsecamente  seguro  quanto  a  ameaças  à
segurança de rede.

• Flexibilidade e facilidade de expansão.

• Gerenciamento com interfaces amigáveis para os administradores da
rede e todas as interfaces de gerenciamento em todos os módulos.

• Garantir o acesso básico e segurança da rede propriamente dita.

O software para o controle e gerenciamento de rede, conforme os tipos de
gerência que necessitamos para esse projeto, e que deve ser fornecido em conjunto
com toda a estrutura do NGC, seguem a estrutura abaixo:

• Gerência de falhas: Gerência responsável pela detecção, isolamento,
notificação e correção de falhas na rede.
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• Gerência  de  configuração:  Gerência  responsável  pelo  registro  e
manutenção dos parâmetros de configuração dos serviços da rede. Tais
como informações sobre versões de hardware e de software.

• Gerência de controle: Gerência responsável pelo registro do uso da
rede  por  parte  de  seus  usuários  com  objetivo  de  controle  ou
regulamentação de uso.

• Gerência  de  desempenho:  Gerência  responsável  pela  medição  e
disponibilização  das  informações  sobre  aspectos  de  desempenho  dos
serviços de rede. Estes dados são usados para garantir que a rede opere
em  conformidade  com  a  qualidade  de  serviço  acordados  com  seus
usuários. Também são usados para análise de tendência.

• Gerência de segurança: Gerência responsável por restringir o acesso
à rede e impedir  o uso incorreto por parte de seus usuários,  de forma
intencional ou não.

Afim  de  definir  de  forma  mais  ampla  os  pré-requisitos  do  software,  será
elencado alguns parâmetros técnicos que abrangem os cinco tipos de gerenciamento
da nossa estrutura. São eles:

• Deverá estar dimensionado para atender a no mínimo 2.000 (dois mil)
dispositivos registrados, capaz de gerenciar as contas de usuários (criar,
alterar e excluir), o acesso à rede sem fio e realizar a autenticação dos
usuários;

• Deverá  rastrear  os  usuários,  monitorar  o  histórico  de  conexão  e
desconexão, histórico da quantidade de dados trafegados (em megabytes)
pelos usuários dos pontos de distribuição e dos pontos de acesso público,
e ainda permitir o controle da permanência do usuário conectado;

• Estabelecer uma política de acesso para cada credencial de usuário
sendo possível definir em unidades de tempo (minutos) ou quantidade de
tráfego realizado (megabytes) critério para expiração da conta criada para
um usuário dos pontos de distribuição e dos pontos de acesso público,
com vistas  a  garantir  o  bom uso  e  funcionamento  da  infraestrutura  de
comunicação;

• Políticas de acesso, baseadas em regras, serviços, rotas específicas,
escala de tempo ou largura de banda; 

• Permitir  a  customização  da  página  de  acesso  (login,  login com
sucesso e  logout) dos usuários sem fio dos pontos de distribuição e dos
pontos de acesso público;

• Possuir  o  recurso  de  redirecionamento  do  usuário  a  uma  página
específica após o login efetuado com sucesso;

• Permitir  o envio automático de e-mail para o administrador da rede,
contendo um relatório com o histórico de tráfego;
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• Permitir o gerenciamento, através de SNMP, Syslog, SSH, interface de
CLI ou menu para ferramenta de depuração e web browser (http ou https),
este  último,  permitindo  o  acesso  a  todas  as  funcionalidades  do
equipamento;

• Entregar  funcionalidades  de segurança como filtragem de endereço
MAC  ou  IP,  proteção  contra-ataques  DDoS  (Denial  of  Service)  com
limitação de sessões por usuário, Black List de usuários e suporte a NAT
(Network Address Translation);

• Ter compatibilidade com tag de VLAN (IEEE 802.1q) e agregação de
links de acordo com o padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation);

• Possuir  opção  de boot  local  e  permitir  armazenamento  do  sistema
operacional e configuração em memória compact flash;

• Implementar os protocolos de roteamento OSPF (Open Shortest Path
First), RIP v.2 (Routing Information Protocol version 2);

• Implementar autenticação PPPOE;

• Implementar QoS: priorização de tráfego por tipo de protocolo e por
serviços da pilha TCP/IP;

• Implementar marcação de pacotes, redirecionamento de fluxo e traffic
shaping;

• Permitir a configuração remota através de TELNET, SSH e por porta
de console padrão RS-232 ou porta console RJ-45;

• Disponibilizar, no mínimo, dois níveis de senha de acesso;

• Permitir  a  criação  de  funções  de  filtragem  baseada  em  listas  de
controle  de  acesso  com  capacidade  de  filtrar  através  de  endereços  e
portas de origem e destino e protocolos UDP e TCP; 

• Funções de segurança de rede embutidas: firewall  e VPN (IPSEC e
SSL);

• Implementar  o  protocolo  de  distribuição  de  endereços  IP  -  DHCP
Server, Relay, Client;

• Possuir funcionalidades de monitoramento como status de usuários e
alerta de queda de conexão WAN do equipamento;

• Possuir funcionalidades de gerenciamento como backup e  restore de
arquivo de configuração de sistema e sincronização NTP (Network Time
Protocol);

• Permitir  a  configuração  de  contas  de  usuário  em  base  local  para
autenticação ou redirecionar  para  outra  base de dados de usuários no
padrão RADIUS server, LDAP, POP3 e NT-Domain;
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• Possuir  recurso  de  DHCP  Server  para  fornecimento  de
endereçamento aos usuários;

• Monitorar através de endereço IP os ativos das radio bases de todos
os pontos descritos na topologia, de forma a monitorar a disponibilidade
dos mesmos;

• Permitir  a criação de lista privilegiada de endereços IP e MAC, que
possam acessar a rede sem executar o login através do navegador;

• Permitir a implementação de política de acesso com base em grade
horária  (horário  de  disponibilidade  para  uso  da  rede)  e  tempo  de
ociosidade máxima permitida para a conexão;

• Monitorar através de endereço IP a disponibilidade e funcionamento
dos ativos das radio bases de todos os pontos descritos na topologia; 

• Integrar  o  monitoramento  de  prevenção  de  inserção  indevida  de
clientes não autorizados nas radio bases; 

• Permitir a criação de Black Lists de endereços MAC de equipamentos
maliciosos nas radio bases, propagando a informação entre as radio bases
evitando invasões distribuídas na rede; 

• Possuir protocolo que permita a criação e gerenciamento de políticas
de controle de tráfego por usuários/clientes (traffic shaping) configurável
via interface WEB;

• Permitir a adição e remoção dinâmica de sites;

• Fazer cache de requisições DNS;

• Permitir  controle  de  banda  com priorização  de pacotes  através  de
técnicas de Diffserv;

• Possuir  relatórios  gerenciais  de  uso  da  rede,  e  informações  como
economia de banda e tempo de resposta.

A infraestrutura proposta deverá prever  a instalação e implantação de um
sistema de reconhecimento facial,  para monitoramento específico em pontos  que
serão definidos pela administração, que poderá ser aplicado ou não, de acordo com
a  necessidade.  O  sistema  de  reconhecimento  facial  deverá  conter  as  seguintes
características:

• Capturar e isolar imagens faciais específicas;

• Permitir a inscrição de imagens em um banco de dados;

• Permitem a comparação de novas imagens com imagens registradas;

• A  plataforma  FR  consiste  em  câmeras  de  detecção,  servidor  e
software de pré-processamento, banco de dados de imagens, servidores

18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

de  armazenamento,  estações  de  trabalho  de  operadores,  software  de
suporte e aplicativos móveis;

• O sistema deve ter a flexibilidade de tratar o algoritmo de detecção de
reconhecimento facial como um "plug-in" intercambiável, garantindo que o
melhor  algoritmo  pode  ser  usado  e  algoritmos  inferiores  podem  ser
"trocados" com algoritmos superiores à medida que a tecnologia muda.

A infraestrutura proposta deverá prever  a instalação e implantação de um
sistema de análise de intrusão de ambientes pré-definidos ou áreas mapeadas, para
monitoramento específico em pontos que serão definidos pela administração, que
poderá ser aplicado ou não, de acordo com a necessidade. O sistema deverá conter
as seguintes características:

• Arquitetura de software modular, escalável e flexível, disponível para
Windows / Linux 32 / 64bit

• Zonas virtuais configuráveis ilimitadas, de qualquer formato e tamanho

• Detecção e rastreamento de temas ilimitados de interesse na cena

• Filtragem  de  falsos  alarmes  devido  a  fenômenos  atmosféricos,
mudança de ambiente

• Modelagem de fundo, filtração de primeiro plano e rastreamento de
multidirecionamento

• Algoritmos específicos para filtrar sombras e mudanças de iluminação

• Capacidade de selecionar vários pontos ativos dos sujeitos detectados
(ex. Baricentro e / ou ponto de terra e / ou esquerda ponto superior ...)

• Zonas virtuais configuráveis sem processamento ilimitadas, para inibir
áreas não interessantes na imagem

• Ativação  /  desativação  do  módulo  por  entrada  externa  ou
agendamento de horário

• Visualização em um mapa gráfico centralizado da posição e trajetória
dos sujeitos detectados

• Função Watchdog, para reiniciar automaticamente o módulo em caso
de erro crítico ou reiniciar a unidade de hardware

As  câmeras  de  vídeo  usadas  para  detecção  e  rastreamento  de  imagens
faciais ou para a análise de intrusão de ambientes pré-definidos, devem ser câmeras
IP e ter as seguintes propriedades mínimas:

• Resolução: 1280x1024 (1.3 Megapixel) ou 1600x1200 (2 Megapixel)

•  Imagens por segundo: 20 - 30

• Sensor: CMOS ou CCD
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• Compressão: ITU H.264

• Ethernet: 100BASE-TX (100 Mbps)

• Power: PoE: IEEE 802.af compliant

• Suporte  aos  protocolos:  RTSP  IP,  TCP,  UDP,  ICMP,  ARP,  FTP,
SMTP, DHCP, HTTP, RARP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP

A infraestrutura proposta deverá prever  a instalação e implantação de um
sistema de leitura de placas veiculares, para monitoramento específico em pontos
que estão definidos em projeto,  nomeadas com a tag “CAM XX”, que poderá ser
aplicado  ou  não,  de  acordo  com  a  necessidade,  na  quantidade  definida  pela
administração pública de Capão da Canoa, de acordo com a sua necessidade. O
sistema de leitura de placas deve possuir no mínimo as seguintes características:

• Arquitetura de software modular, escalável e flexível, para Windows /
Linux 32 / 64bit

• Áreas de reconhecimento de placas de licença ilimitadas, de qualquer
forma e tamanho

• Filtragem  de  falsos  alarmes  devido  a  fenômenos  atmosféricos  e
mudança de bruscas de incidência de iluminação

• Modelagem de fundo, filtração de primeiro plano e rastreamento de
multidirecionamento

• Zonas virtuais configuráveis sem processamento ilimitadas, para inibir
áreas não interessantes na imagem

• Capacidade de processar em resolução e taxa de quadros diferente
das fontes

• Visualização na Web dos dados de placas de licença reconhecidos

• Pesquisa e visualização na Web de uma placa de licença específica
dentro de um período de tempo específico

• Exportação de dados no formato de arquivo com extensão CSV

• Função Watchdog, para o reinício automático do módulo em caso de
erro crítico ou o hardware reiniciar a unidade

• Sinalização automática e em tempo real do reconhecimento de uma
placa de licença entre uma lista, configurado para:

� Plataformas compatíveis com VMS ou NVR

� I/O Contatos de E / S, dispositivos elétricos, unidades DVR ou NVR
externas, através de unidades Modbus I / O

� o e-mail
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� o servidor FTP

� o porta serial, PLC

� Unidade conectada na web através de uma chamada http / TCP,
customizava

O  Sistema  de  Segurança  Digital  por  Imagens  deverá  ser  baseado  em
arquitetura  IP,  modelo  cliente/servidor  e  apresentar  as  funcionalidades  mínimas
descritas a seguir, composto pelo conjunto de aplicativos, licenças e equipamentos
computacionais.  Tem  por  finalidade  permitir  a  visualização  das  imagens  e  o
gerenciamento do conjunto de câmeras. Sistema capaz de analisar ininterruptamente
movimentos e presença de pessoas, animais e objetos na área de abrangência de
cada  câmera,  efetuando  uma  comparação  continua  através  de  rotinas
preestabelecidas ou assimiladas, proporcionando o alarme oportuno aos operadores
do sistema de segurança. Deverá ser disponibilizado um aplicativo preparado para
plataformas  IOS  e  Android,  para  a  visualização  das  imagens  das  câmeras  em
dispositivos móveis.

5.3.1 Local de Instalação

O local de instalação do Núcleo de Gerenciamento e Controle será
no Centro Administrativo de Capão da Canoa, em posi ção a ser cedida a
empresa contratada para fornecer a infraestrutura d este projeto. Esta sala
será  preparada  para  receber  equipamentos  de  TI/Tele com,  e  sendo
necessário obra civil para a correta adequação, a r eforma e preparação da
sala é de responsabilidade da empresa contratada. T ambém está previsto
na planilha orçamentária, a reforma e restruturação  do cabeamento lógico
interno do centro administrativo, afim de criar a e strutura adequada para a
implantação da telefonia IP dentro do centro.  O cab eamento estruturado
interno deverá ser feito totalmente com cabo UTP CA T 6, com utilização de
canaletas metálicas e tomadas padrão ABNT para ener gia e ethernet.
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Figura 5.3 – Localização do NGC.

5.3.2 Topologia da estrutura do NGC

A topologia  apresentada  na Figura  5.4  é  um desenho ilustrativo  com
todos os itens e possibilidades que o NGC pode compor. É uma solução que
deve ser implementada de acordo com a necessidade da Administração. É uma
topologia padrão que atende a solução prevista para o Município.

Figura 5.4 – Topologia básica do NGC

5.3.3 Descrição dos Equipamentos do NGC

Afim de definir a montagem do NGC da rede de Capão da Canoa, serão
descritos todos os equipamentos e estrutura que compõem a solução. 

• Rack de piso 19”.

• OLT GPON.

• Servidor.

• No Break.

• DIO 24 Posições.

• Cordões Ópticos.
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• Retificador.

• Switch 24 portas.

• Patch Panel.

• Cabo UTP Cat.6

• Rede Elétrica

• Aterramento

• NVR (Network Video Recorder)

• Roteador

• Central Telefônica PABX-IP

5.3.4 Rack de Piso 19”

O Rack de piso padrão de 19” deve ser do tipo gabinete fechado metálico
no padrão 19”,  com altura útil  de no mínimo 40U e no máximo 44 U (1U =
44,45mm). A profundidade útil de no mínimo 970 mm e deve suportar no mínimo
500Kg de capacidade de carga estática. Deve acompanhar ventilação forçada
composta de 4 ventiladores.

A  porta  frontal  translucida  em  acrílico  que  permita  visão  dos
equipamentos em seu interior,  e os painéis laterais e tampa traseira, em aço
removíveis,  com perfurações para ventilação e com sistema de fecho rápido.
Deve ter base de aço com pés niveladores. Acabamento em pintura eletrostática
a pó

Deve  haver  estruturas  de  fixação  horizontais  perfuradas  para  que os
perfis possam localizar-se em várias profundidades entre 50 e 420mm;

Juntamente com o Rack, deve ser fornecido kit de montagem (conjuntos
compostos por parafuso, porca gaiola e arruela) para fixação dos equipamentos.

Duas réguas de alimentação elétrica, cada uma com 08 (oito) tomadas
tripolares e cabo para alimentação.
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Figura 5.5 – Exemplo do Rack a ser instalado.

5.3.5 OLT GPON

A OLT (Optical  Line  Terminal)  é  um equipamento  utilizado  em redes
FTTH (Fiber To The Home) como concentrador de assinantes. Tem como função
distribuir o acesso a cada usuário da rede e realizar tarefas de gestão, tais como
controle de acesso, gerência de banda, disponibilização de serviços, etc. 

A OLT recebe o tráfego Ethernet através de suas interfaces de uplink e
disponibiliza-o em sinal óptico de acordo com o padrão GPON (Gigabit Passive
Optical Network),  atendendo os requisitos da norma ITU-T G.984. Tal sinal é
levado pela rede PON (Passive Optical Network) até o equipamento de acesso
dos assinantes (ONT -  Optical Network Terminal). Estes, por sua vez, enviam
seus respectivos sinais ópticos no sentido contrário da rede, até a OLT, para
fechar o enlace de comunicação.
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Figura 5.6 – Representação básica do funcionamento da OLT.

É um equipamento que segue a tecnologia de ponta em projetos 100%
em fibra óptica. Na topologia, ele faz o trabalho de switch de distribuição, com
grande capacidade de transmissão e processamento. Ele equipado em todas as
suas portas (8 portas) PON (Passive Optical Network), pode atender 512 pontos.

A  OLT  para  esse  projeto  deve  ter  capacidade  de  Downstream de
2.488Gbit/s @ 1490nm e Upstream e 1.244 Gbit/s @ 1310nm em cada uma das
8 (Oito) portas PON. Deve ter alcance de até́ 20Km através de módulo SFP com
laser classe C+ e orçamento de link de 30dB. Suportar até́  64 conexões por
porta PON.

O equipamento  deve  prover  mecanismos  que  permitam a  visibilidade
entre usuários de portas PON distintas, bem como de usuários da mesma porta
PON.  Além  disso,  o  equipamento  deve  permitir  que  esta  facilidade  seja
desativada, provendo isolação entre os usuários.

Possuir suporte de leitura de potência e função OTDR incorporadas no
SFP. Visando a melhor detecção de falhas. Possuir proteção para as interfaces
PONs

A alimentação da OLT deve ser -48V através de 2 fontes redundantes, ou
com alimentação de 110/220V AC.

Estrutura de chassis modular, para instalação em rack padrão EIA 19”.

Acesso à linha de comando de configuração através de porta serial RS
232, conexão segura SSH ou protocolo TELNET.

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

O equipamento para este projeto deve ser equipado com 8 (oito) portas
PON. 

Figura 5.7 – Exemplo de OLT.

5.3.6 Servidor

O servidor de rede executará as tarefas de gerenciamento e autenticação
de rede. Na topologia, Figura 5.4, ele faz a parte de DMZ, tratando a parte de e-
mails, armazenamento e gerenciamento de aplicativos.

Para  atender  as  especificações  de  qualidade  e  disponibilidade
apresentadas  anteriormente,  o  ideal  é  termos  duas  unidades  desse
equipamento, instaladas uma sobre a outra no rack, e configuradas como hot
standby espelhadas, afim de garantir  que a indisponibilidade de uma delas, a
outra assuma em sua totalidade as funcionalidades e capacidades.

Para essa função, os dois equipamentos devem ter  no mínimo, como
características, ser de 1U, com 2 sockets para processadores Intel Xeon E5-24 e
capacidade  para  4  discos  rígidos  Hot  Plug  de  3.5".  Utilize  até  192  GB  de
memória  distribuídos  em  12  slots  (capacidade  reduzida  pela  metade  com
somente 1 processador instalado). Placa de vídeo com 16MB de memória. Placa
de Rede On-Board (Broadcom 5720) Dual Port GbE.

Os  processadores  devem  ser  no  mínimo  Intel  Xeon  E5-2407  de  4
núcleos, 2.20 GHz (sem Turbo Boost), 10 MB de cache, QPI Link de 6.4 GT/s.
Sem Hyper-Threading, 1066 MHz de frequência máxima de memória, TDP de 80
Watts.

 Deve ter DVD-ROM interno para chassi com até 4 discos rígidos e 2 x
16GB de Memória RAM, 1600Mhz, Dual Ranked RDIMMs, Low Voltage.
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 Configuração dos discos em RAID 1, com 2 discos rígidos SATA de 1
TB,  7.2k  RPM,  Hot  Plug  de  3.5".  Placa  controladora  de discos PERC H310
(suporta RAID 0, 1, 5, 10 e 50). Chassi para até 4 Discos Rígidos de 3.5".

Cabo de força NBR14136/C13 (padrão brasileiro), 250V, 10A, 2 metros
de comprimento.

Deve possuir 2 slots PCIe, sendo 1 slot x8 com largura de banda x4 (half
height, half length, gen 2) e 1 slot x16 (full height, half length, gen 3).

O Servidor deve estar equipado com placa de gerenciamento e placa de
rede Broadcom 5719, 1 GbE, Quad Port RJ45.

Figura 5.8 – Exemplo de Servidor.

5.3.7 No Break

Este  equipamento  tem  por  finalidade  garantir  a  disponibilidade  da
estrutura do NGC no caso de falta de energia elétrica da concessionária.

Como características ele deverá ter potência nominal mínima, em regime
continuo, de 3,0 KVA, com fator de potência mínima de 0,7. Ele por padrão deve
atender a tensão de entrada 120 V e 220 V, com seleção automática ou através
de  chave  comutadora  com  comando  externo.  A  capacidade  suportada  de
variação máxima de tensão de entrada é de +/- 15%, com proteção de sub e
sobre tensão. Frequência nominal de operação de 60Hz, com a tensão de saída
de 120V / 220V.

A variação máxima de tensão de saída pode ser no máximo de +/- 5%.

A execução da transferência ou acionamento do inversor deve ser em
tempo menor que 2ms.

O banco de baterias interno, com baterias de 7Ah/12 v com autonomia
para 7 horas sem energia da concessionária, e permitir a inclusão de banco de
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baterias externo. Deverá provocar o desligamento automático, quando o nível
crítico de tensão for atingido.

Ter o controle de sub e sobre tensão, e proteção contra descarga a fundo
das baterias.

A comunicação homem máquina poderá ser interface de comunicação do
tipo USB ou RS-232.

O  No  Break  deve  ter  no  mínimo  04  (quatro)  tomadas  de  saída,
especificação NEMA 5-15R (configuração NEMA WD1).

Figura 5.9 – Exemplo de No Break.

5.3.8 DIO – Distribuidor Interno Óptico

O DIO é utilizado em sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego
de voz, dados e imagens, segundo requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568C.3,
uso interno e instalação em racks, para cabeamento vertical  ou primário, em
salas  ou  armários  de  distribuição  principal,  na  função  de  administração  e
gerenciamento  de  backbones ópticos,  ou  para  cabeamento  horizontal  ou
secundário,  em  salas  de  telecomunicações  (cross-connect),  na  função  de
distribuição de serviços em sistemas ópticos horizontais. As condições e locais
de aplicação são especificados pela norma ANSI/TIA/EIA-569 –  Pathway and
Spaces.

Para a aplicação no presente projeto, o DIO deverá ser constituído por
três  componentes:  Módulo  Básico,  Kit  Bandeja  de  Emenda  12F  ou  24F  e
Extensões Ópticas Conectorizadas, com altura de 1U (44,45 mm), largura de
440 mm e profundidade de 338 mm.
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Capacidade para no mínimo 24 fibras em apenas 1U de altura, com a
utilização de extensões ópticas conectorizadas de 0,9mm com conectores SC-
APC.

Deve ter gaveta deslizante e painel frontal articulável permitindo maior
facilidade nas manobras e gerenciamento dos cordões ópticos. 

Possuir sistema de fixação do cabo e ancoragem do elemento de tração
e os  acessos  de cordões  ópticos  ocorrem pelas  laterais  na  parte  frontal  do
bastidor.

Deverá ser protegido contra corrosão, para as condições especificadas
de uso em ambientes internos (TIA-569-B).

Figura 5.10 – Exemplo de DIO.

5.3.9 Cordões Ópticos

O cordão óptico fará a conexão entre a OLT e o DIO, para distribuição do
sinal de dados, voz e imagem. Esses cordões ópticos devem ser em número
suficiente para conectar todas as portas PONs da OLT (8 portas), com o DIO,
sendo de no mínimo 3 metros de comprimento, com um dos lados com conector
do tipo SC-APC e a outra ponta de acordo com o conector de acordo com a OLT
implantada.
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Figura 5.11 – Exemplo de Cordão Óptico.

5.3.10 Retificador de Tensão -48V

O retificador  é  o  equipamento  responsável  por  fornecer  a  tensão  de
trabalho  correta  para  a  OLT,  que  trabalha  com  a  tensão  padrão  de
telecomunicações, em -48V.

Para o projeto, o retificador a ser utilizado, deve trabalhar com a tensão
de entrada variando entre 100Vac até 270Vac, com uma capacidade de carga
até 10 Amperes. A flutuação da tensão de saída poderá variar no máximo +/- 2V.

Deve  possuir  alarme  de  CA  anormal  e  fusível  aberto,  possuir
compensação de temperatura e resfriamento forçado com cooler.

Figura 5.12 – Exemplo de Retificador de Tensão.

5.3.11 Switch Gerenciável com 24 Portas

Para  fazer  a  distribuição  interna  de  cabos,  para  atendimento  do
cabeamento estruturado do prédio do Centro Administrativo,  será previsto um
Switch Gerenciável com 24 portas Ethernet. Também será instalado switchs para
realizar  as  conexões  das  câmeras.  As  imagens  das  câmeras  serão
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transportadas pela rede GPON, em uma VLAN específica até o NGC. Será feita
então uma conexão entre o switch e a OLT, através de uma ONU. E do switch
será encaminhado para o NVR.

O switch deve possuir 24 (vinte e quatro) portas 10BASE-T/100BASE-TX,
com 02 (duas) portas combo 10/100/1000 para modulo SFP e possuir 01 (uma)
porta console via RJ-45 ou RS-232.

Todas as portas devem ser auto negociáveis.

O desempenho do equipamento deverá ser igual ou superior a 8Gbps de
capacidade,  switching  com  forwarding de  6.0Mpps  rate,  permitindo  base  de
endereços MAC 8.192.

Possuir  suporte  a  VLANs  tecnologia  IEEE802.1Q  com  4.094  VLANs,
permitir  1024  (mil  e  vinte  e  quatro)  endereços  MAC  estáticos,  possuir
STP/RSTP/MSTP para proteção de loop de rede e permitir  gerenciamento de
prioridade QoS.

Devera possuir  kit de montagem em rack 19” (dezenove polegadas) e
deverá ter entrada de 90-240VAC.

Figura 5.13 – Exemplo de Switch Gerenciável com 24 portas e SFP.

5.3.12 Patch Panel

O Patch  Panel  é  um  equipamento  passivo  para  organizar  e  fazer  a
conexão dos cabos UTP entre o switch e o cabeamento estruturado interno.

As  características  do  Patch  Panel  devem  ser  no  mínimo  com  painel
frontal fabricado em chapa de aço, com pintura resistente a corrosão e a riscos,
na cor preta, com largura de 19", Norma ANSI/TIA/EIA-310 d e altura de 1U ou
44,45mm, com 48 portas. Deve ser para categoria Cat.6.
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Deve ter a composição por módulos de conexão de 12 portas, sendo o
corpo do modulo de conexão fabricado em termoplástico de alto impacto não
propagante a chama (UL 94 V-0).

Conectores modulares fêmea com conjuntos (“pentes”) de contatos em
bronze fosforoso com camada mínima de 50 µm de ouro sobre 100 µm de níquel
e terminações tipo 110, fabricados em material termoplástico não propagante a
chama (UL 94-V0) e contatos IDC estanhados.

Figura 5.14 – Exemplo de Patch Panel Cat.6.

5.3.13 Cabo UTP Cat.6

São cabos para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das
normas  ANSI/TIA-568-C.2  (Balanced  Twisted  Pair  Cabling  Components)
Categoria  6,  para  cabeamento  horizontal  ou  secundário  entre  os  painéis  de
distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, ou de switchs,
em  sistemas  que  requeiram  grande  margem  de  segurança  sobre  as
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

O cabo deve ter 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de
cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não
propagante à chama. Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a
Diretiva RoHS.

Todos os cabos UTP utilizando dentro do NGC devem ter no mínimo 3
metros de comprimento.
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Figura 5.15 – Exemplo de Cabo UTP Cat.6.

5.3.14 Estruturação de Rede Elétrica para o NGC

Deve ser instalado um alimentador monofásico de 4 mm² composto de
condutores fase e neutro, com origem no Centro de Distribuição (CD) existente.
Esse circuito  deve ser  terminado em um CD não-estabilizado (CD-NE) a ser
instalado próximo ao armário de telecomunicações (Rack). 

Para a passagem desse circuito, deve ser utilizada a tubulação existente
no prédio,  que termina em caixas  de tomadas no local  da sala  indicado na
planta. 

No CD-NE, deve haver um disjuntor monofásico de 25A. Desse disjuntor
e do condutor neutro do circuito alimentador deve originar-se um novo circuito
com condutores de 4 mm² destinado a alimentar o No Break de 3,0 kVA ao lado
do rack. À saída do No Break, deve ser ligado um novo circuito, com condutores
fase e neutro de 4 mm², que será ligado ao CD estabilizado. 

No CD-E, deve haver um disjuntor geral de 25A ligado a três disjuntores
de 16A. Destes, por fim, partirão os circuitos terminais destinados a alimentar os
equipamentos  presentes  no  Rack.  Cada  um  desses  circuitos  deve  ser
constituído por três condutores (fase, neutro e terra) de 2,5 mm². Os condutores
neutro  desses  circuitos  devem ser  ligados,  no  CD-E,  ao  neutro  (4  mm²)  do
circuito de saída do No Break.
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Toda a passagem dos condutores, onde que for aparente, deve-se utilizar
dutos do tipo Dutotec, anti-chamas e na cor branca/bege.

5.3.15 Aterramento para o NGC

Deve  ser  utilizado  o  aterramento  existente  na  sala  de  TI  onde serão
instalados  o  rack  e  equipamentos.  É  necessário  e  mandatório  que todos  os
equipamentos estejam ligados no mesmo aterramento.

A empresa deve fazer a medição do aterramento, e sendo necessário o
ajuste do valor de aterramento, a empresa contratada deverá providenciar.

5.3.16 NVR (Network Video Recorder)

O equipamento centralizador das imagens geradas pelas câmeras, será
instalado no mesmo rack onde que estão os equipamentos do NGC. Para o
monitoramento de todas as câmeras, serão necessários 2 (dois) equipamentos.
Eles terão as seguintes características:

- 32 Canais;

- Grava nas resoluções CIF / HD1 / D1 / WD1 (960H);

- Multi-Streaming - H.264;

- Áudio - 16 Entradas, 1 Microfone e 1 Saída / Alarme - 16 Sensores e 4
Relés / HDMI / RS-485 / Loop-out;

- Acompanha Gravador de CD/DVD;

-  Acesso via  dispositivos  móveis  -  Plataformas iOS e  Android  (Super
TDViewer);

- 01x Admin / 63x Usuários (privilégios configuráveis)

- 30fps por canal;

-  30fps  por  canal  em  CIF  /  Total:  960fps  (CIF)  /  Resolução:  CIF
(352x240);

- Ethernet 10/100/1000 Mpbs auto adaptável / Tipo RJ-45;

- IP estático, IP dinâmico (DHCP), PPPoE, DDNS, Servidor NTP, uPnP e
Protocolo VISIONICA;

- Tensão de trabalho AC 100-240.

-  Capacidade de armazenamento  de imagens pelo tempo de 7 (sete)
dias.
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- Capacidade de interligação com sistema WEB.

Figura 5.17 – Exemplo de NVR.

5.3.17 Roteador

O roteador de rede tem como função interligar as várias redes existentes
na  LAN  (local  area  network)  como  também  conectá-las  a  rede  mundial  de
computadores.

O  Roteador  deve  ter  pelo  menos  8  (oito)  portas  Ethernet
10/100/1000Base-T.  Possuir  CPU  com  no  mínimo  800Mhz  de  velocidade  e
1Gigabyte de memória interna. 

O equipamento deverá ser capaz de fazer o número de PPS (Pacotes por
segundo),  para  passar  2  x  a  banda  contratada  em  pacotes  de  64  Mbyts.
(Necessita saber quanto a prefeitura irá contratar de banda IP).

Devera possuir  kit de montagem em rack 19” (dezenove polegadas) e
deverá ter entrada de 90-240VAC.

Figura 5.18 – Exemplo de Roteador.

35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

5.3.18 Central Telefônica PABX-IP

O  PABX-IP  para  atender  à  necessidade  e  para  obtermos  a  maior
eficiência da rede que será montada, deverá ser 100% IP e/ou híbrida que faz
interconexão de redes TDM e celular  para agregar mobilidade e redução de
custos nas ligações telefônicas.

O PABX deverá integrar num mesmo equipamento, sem agregação de
outros periféricos, Correio de Voz, URA, Gravação de chamadas, conferencia de
Áudio e Call Center. Deve integrar também TDM (Telefonia convencional/fixa),
GSM (telefonia celular) e VoIP (Telefonia por internet), para reduzir seus custos
e otimizar sua performance, sendo possível criar Rotas de Menor Custo para
cada ligação, por exemplo:

-Ligações Locais através da telefonia convencional;

-Ligações para Celular através de canas GSM de qualquer operadora;

-Ligações interurbanas por operadora VoIP;

A central deverá permitir que um ramal do PABX-IP pode ser associado a
um número celular  e  através  da  rede de Internet  ou  3G é  possível  receber
ligações no aparelho celular, podemos também receber ligações no notebook,
tablet ou até mesmo em um Smartphone utilizando softfones.

Essa Central Telefônica PABX-IP servirá para centralizar a telefonia de
todos os pontos PAG (escolas, creches, postos de saúde...), por meio de uma
entrada de feixe de E1 no NGC, vindo da operadora de telefonia que atende a
Prefeitura, para então distribuir através da central e da rede de fibra, os ramais
para cada local.

Juntamente o que já  foi  especificado neste item,  a Central  Telefônica
PABX-IP deverá ser homologada pela Anatel, e deverá garantir:

• Interface de configuração WEB

• Interface LAN: 1 Interface 10/100/1000 Mbps

• Interface WAN: 1 Interface 10/100/1000 Mbps; (opcional)

• Interface de telefonia: E1/FXS/FXO/GSM/TDMoE

• Sinalização E1: R2MFC ou ISDN PRI

• Bandas da Interface GSM: 850MHz, 900MHz, 1800 MHz e 1900
MHz
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• Protocolo VoIP: SIP/IAX2/TDMoE

• Roteamento de chamadas configurado por canal Firewall

• Chaveador E1 para fazer bypass em caso de queda de energia

• Número de interfaces E1: 4

• Número de canais GSM : 20 canais

• Número de ramais IP / Analógico: até 450 ramais

• Interface de rede adicional para conexão LAN/ WAN

5.4 Rede de Acesso

Para  fazer  a  conexão  entre  o  NGC  e  pontos  de  atendimento  será
utilizado meio de transmissão 100% em fibra óptica, na estrutura de FTTH (Fiber
To The Home), com fibra ponta a ponta.

Para o lançamento dos cabos ópticos aéreos, a empresa executora do
projeto deverá prever todos os serviços de terminação necessários à instalação
de redes tanto nas caixas de sangria quanto nas terminações do cabo óptico,
bem como todo o material necessário para tal serviço. Deverá prever também
todas as reservas técnicas e operacionais do cabo.

A empresa também deverá  prever  na  constituição da proposta  e  nos
tempos  de  cronograma,  a  obtenção  da  autorização  do  compartilhamento  de
postes da concessionária local, para a instalação dos cabos de fibra óptica e
caixas de emenda.

Afim de fazer uma introdução antes de especificar os materiais da rede
de acesso, será apresentado a distribuição das fibras de forma gráfica.

5.4.1 Distribuição das Fibras, Caixas de Emenda e Sp litters 
Ópticos

Os materiais que compõem a rede de acesso serão descritos no próximo
item. Nesse momento será explicado a distribuição das fibras, caixas de emenda
e splitters ópticos.

Na Figura 5.19 temos uma visão geral da rede.
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Figura 5.19 – Visão Geral da distribuição de fibra, caixas e splitters.

Abaixo segue a Figura 5.20, que mostra mais claramente as abordagens
na área central do município. Estão representados todos os pontos de conexão.
No desenho está indicado a posição da Caixa de Emenda e a sua numeração,
representada por um círculo com um ponto no meio. O triangulo na cor vermelha
e  na  cor  verde  indica  que  naquele  ponto  é  instalado  o  splitter  óptico.  Na
nomenclatura dele está indicando qual a capacidade de divisão, que no caso é
de 1:8.
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Figura 5.19 – Área Central.

A linha verde é fibra drop de 02 vias. A linha azul é uma fibra óptica de 06
vias, a linha vermelha é fibra óptica de 12 vias.

A  visão  geral  ampliada  da  distribuição  no  município  faz  parte  desse
documento, e está no  Anexo 1 e também em formato digital com extensão
KMZ, para visualização no Google Earth .

5.4.2 Conjunto de Fibra Óptica

Está  previsto  a  utilização  de  Fibra  Óptica  (F.O.)  monomodo  (SM),
autossustentada (AS) para uso aéreo em vãos de 80, a ser definido em projeto
executivo, com capacidade de 02FO, 06FO, 12FO.

As folgas de cabos ópticos será obrigatório nas terminações, caixas de
emenda, em ambos os postes de travessia de ruas e em pontos indicados em
projeto como reserva técnica que deverão ser superiores a 10 metros e fixadas
adequadamente, e acomodadas conforme a representação da Figura 5.20. 
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Figura 5.20 – Acomodação da Reserva Técnica.

Os  trajetos,  as  caixas  de  divisores  e  pontos  de  terminação,  estão
indicados em planta anexa. 

Todas as fibras ópticas deverão ser emendadas por processo de fusão
nos divisores  ópticos  (Splitter)  nas Caixas  de Emendas aéreas  indicadas  no
projeto.

Os  cabos  ópticos  não  deverão  ser  instalados  nos  suportes  com
isoladores onde já estejam passando outros cabos (telefonia, TV a cabo, etc.)
(suportes ocupados).

O vão máximo para ancorar a F.O. não poderá superar os 80 metros, em
linha reta.

O cabo óptico, quando submetido a curvaturas com raio mínimo igual a
20  (vinte)  vezes  o  diâmetro  do  cabo,  não  deverá  apresentar  variações  de
atenuação maiores que a sensibilidade do instrumento de medida. Para um raio
de curvatura  mínimo  de 6 (seis)  vezes  o  diâmetro do cabo,  o  acréscimo de
atenuação deverá ser menor que 0,1dB (um décimo).
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Depois de efetuada todas as instalações e passagens das fibras ópticas
deverão efetuar provas e testes de todos os cabos de fibra óptica instalados com
a emissão de certificados conforme o teste.

A  seguir  será  apresentado  uma  breve  descrição  das  características
mínimas dos itens da rede de acesso, provendo informações para a confecção
do projeto executivo. Os itens estarão na seguinte ordem:

• Projeto Executivo.

• Fibra do Tipo AS de 06 e 12 vias.

• Fibra Drop de 02 vias.

• Ferragens e Identificação.

• Caixa de Emenda.

• Splitter Óptico.

5.4.3 Projeto Executivo

O  projeto  executivo  é  o  projeto  que  será  encaminhado  para  a
concessionária de energia elétrica, para liberação de uso mútuo dos postes para
a fixação dos cabos de fibra óptica. O padrão de cálculo de esforço mecânico
deve seguir as regras do RIC da concessionária. Deve-se contar, para fins de
cronograma, o tempo 3 a 4 meses para aprovação do mesmo.

Segue abaixo uma tabela, com os dados básicos dos cabos AS de 06 e
12 vias. O cabo Drop de 02 vias não necessita constar no projeto, visto que eles
têm apenas a função de ativação do ponto de atendimento e não utilizam mais
de um vão do poste da concessionária.

Tabela 5.3 – Dados para cálculo de esforço mecânico.
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5.4.4 Fibra do Tipo AS de 06, e 12 vias

Cabo de 06 e 12 fibras ópticas monomodo de baixo pico d’água (LWP)
apto  para  instalação  externa  aérea  autossustentada,  construção  totalmente
dielétrica, reunidas e protegidas por tubo loose reunido a dois elementos de fibra
de  vidro  pultrudada  (FRP)  para  suporte  mecânico  (resistência  à  tração)  e
cobertos por uma capa externa em polietileno na cor preta. Norma de referência:
ABNT NBR 14160 – Cabo óptico aéreo dielétrico autossustentado.

O cabo deve ser do tipo autossustentado, projetados para vãos de até
80m e ventos de até 100 km/h.

Obrigatoriamente, deve ser apresentada a certificação ANATEL para o
referido produto.

As fibras ópticas devem ser agrupadas entre si de forma não aderente e
protegidas por um tubo de material termoplástico, preenchendo seu interior com
um composto para evitar a penetração de umidade, proporcionando proteção
mecânica das fibras.

Capa externa com camada  de polietileno ou copolímero  na cor  preta
resistente a luz solar e intempéries, aplicado sobre o conjunto, o revestimento
externo deve ser retardante a chamas.

Na Figura 5.21 temos uma exemplificação de como é a construção do
cabo que deverá ser aplicado na execução do projeto e na Figura 5.22 temos um
exemplo de como é a fibra óptica.

Figura 5.21 – Exemplo de Cabo de Fibra Óptica do tipo AS.

42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

Figura 5.22 – Exemplo de Cabo de Fibra Óptica do tipo AS.

5.4.5 Fibra Drop de 02 vias

São cabos de fibras ópticas de tipo autossustentado constituído por um
tubo tipo loose, contendo de 02 fibras ópticas em seu interior. O núcleo óptico é
protegido por uma capa externa de material polimérico resistente a intempéries.
O  conjunto  é  reforçado  por  um  fio  de  aço  galvanizado  conferindo-lhe  uma
resistência superior às forças de tração que o Cabo Drop Óptico deverá suportar
durante toda a sua vida útil. Na Figura 5.23 temos uma exemplificação de como
é a construção do cabo que deverá ser aplicado na execução do projeto.

Figura 5.23 – Exemplo da constituição do cabo Drop.

A seguir temos a Tabela 5.4 que mostra características mínimas do cabo
Drop a ser aplicado no projeto.

Tabela 5.4 – Características do cabo Drop.
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5.4.6 Ferragens e Identificação dos Cabos.

Os suportes de sustentação que serão utilizados nas instalações deverão
ser os suportes autorizados e padronizados pela concessionária de energia. As
ferragens, isoladores e acessórios de instalação deverão ser homologados pela
concessionária  conforme  padrões  RIC  de  BT  e  RIC  de  MT  e  as  normas
brasileiras ABNT e INMETRO.

Os Isoladores e os suportes são tipo Armação Secundaria AS-11 com
isolador roldana de porcelana Classe 1,3kV.

Figura 5.24 – Exemplo de isolador tipo roldana.

 Suportes  tipo  L com isolador  com ranhuras utilizados  para sustentar
cabos telefônicos ou de fibra óptica nos postes. O suporte é de tipo “L” com
isolador de Nylon com ranhuras para prender o cabo óptico.
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Figura 5.25 – Exemplo de suporte tipo L com isolador com ranhuras.

O conjunto de ancoragem e suporte dielétrico, os cabos de fibra óptica
AS serão ancorados com o conjunto  de ancoragem composto  de alças  pré-
formadas ancoradas no suporte de armação secundária. Esta ancoragem será
instalada num vão máximo de até 80m e entre os postes intermediários serão
instalados  os  Suportes  Dielétricos  Cônicos.  Estes  suportes  são  de  borracha
especial à prova do tempo e homologadas pelo INMETRO e ANATÉL.

Figura 5.26 – Exemplo do conjunto de ancoragem e suporte dielétrico.

O  conjunto  de  abraçadeira  tipo  BAP  é  uma  abraçadeira  em  aço
galvanizado a fogo, destinada afixar os elementos de rede em poste, que deverá
ser usada para fixar suportes de sustentação de fibra, caixas de emenda aérea,
isoladores e elemento organizador da reserva de cabos. Deve vir acompanhada
pelos seus parafusos. Podem ser do tipo BAP-2 ou BAP-3, de acordo com o tipo
de poste a ser fixado.

Figura 5.27 – Exemplo abraçadeira do tipo BAP.

Deverão  ser  instaladas  plaquetas  plásticas  de  identificação,  estas
plaquetas deverão ser penduradas ao lado dos suportes de cabo de FO e nas
junções de todos os postes e caixas de emenda a fim de identificar os cabos de
fibra  óptica.  Devem  ser  na  cor  amarela  e  constar  a  sigla  PM  (Prefeitura
Municipal).
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Figura 5.28 – Exemplo de plaqueta de identificação.

5.4.7 Caixa de Emenda Óptica

Utilizada para abrigar e proteger as emendas ópticas entre cabos ópticos.
Pode ser utilizada em emendas aéreas ou subterrâneas, com proteção total das
emendas ópticas (pressurizada). Própria para cabos DDG e autossustentados.

A caixa para atender a necessidade do projeto deve possuir estrutura em
plástico resistente as condições climáticas, com proteção contra ressecamentos
precoces. Deve possuir bandejas de emenda para as fibras, suportar até 24 vias
de fibras e que permita a identificação das fibras.

A caixa deve ter capacidade para servir para a acomodação das fusões
entre cabos, mas também para acomodar o splitter óptico que fará a distribuição
da rede principal para o ponto de atendimento.

Figura 5.29 – Exemplo da Caixa de Emenda Óptica.
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5.4.8 Splitter Óptico

O Splitter Óptico, ou Divisor Óptico, é um elemento passivo utilizado em
Redes PON (Passive Optical Networks ou Redes Ópticas Passivas) que realiza
a divisão do sinal óptico proveniente de uma fibra para várias outras.

A utilização de  splitters em uma rede óptica proporciona a arquitetura
ponto-a-multiponto,  ou  seja,  uma  fibra  ou  cabo  proveniente  da  central  se
subdivide  para  atendimento  a  inúmeros  usuários  em  diferentes  localidades,
conforme podemos observar na Figura 5.30.

Figura 5.30 – Ilustração de uma aplicação do Splitter na rede PON.

O Splitter  Balanceado é assim definido por utilizar a mesma razão de
divisão da potência do sinal de entrada em cada porta de saída.

Para o projeto, o splitter ainda deve estar de acordo com a capacidade
indicada no projeto do Anexo I (1:8). Deve ter certificação da Anatel.

Deve  ter  na  sua  construção  fibra  especial  "Bend  Insensitive"  G.657A
otimizada  para  raios  de  curvaturas  reduzidos  para  facilitar  a  instalação  em
ambientes críticos, sem comprometer a integridade do sinal.

Baixa perda de inserção e excelente uniformidade, transmitindo o sinal
plenamente até o usuário final.

Todos os splitters devem ser PLC do tipo não conectorizado.
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Figura 5.31 – Exemplo de Splitter Óptico PLC não conectorizado.

5.5 Instalação do Ponto PAG

Afim de exemplificar como será feita a instalação dentro dos pontos de
atendimento, serão descritos todos os itens que compõem a instalação interna
para atendimento dos pontos PAG. Os itens são:

• Rack de Parede 19”.

• Mini DIO.

• ONU (Optical Network Unit).

• No Break 0,6 KVA.

• Cordões Ópticos.

• Cabo UTP Cat.6

• Câmera para análise de Intrusão ou Reconhecimento Facial

No item anterior foi descrito todo o trecho de fibra, inclusive o cabo Drop,
que faz a abordagem do splitter até a ONU que será instalada dentro do ponto
de  atendimento,  por  isso,  também  será  apresentado  como  realizar  essa
abordagem de fibra nos prédios.

Na área interna dos prédios a serem atendidos, deverá ser instalado rack
em parede do bastidor de 19” com 10 U e das terminações do cabo lançado,
desde  a  caixa  de  emenda  da  rede  de  fibra  de  distribuição  até  a  sala  de
operações, as fusões e todos os serviços necessários a conectorização do cabo
óptico.

Deve ser levado em conta para formatação dos custos, quando houver
necessidade do cabo óptico em rede de duto e subdutos a ser construída desde
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a caixa de emenda mais próxima do local a ser atendido até o local indicado no
interior de cada acesso, onde também fará a instalação das terminações óptica
como  do  cabo  lançado,  fusões  e  todos  os  serviços  necessários  a
conectorização.  Para  a  montagem  da  proposta,  deve  ser  considerada  a
passagem de cabos ópticos considerando posteamento existente.

Em todas  as  etapas  da instalação  devem ser  seguidas as  normas e
padrões da ANATEL e da ABNT pertinentes ao tipo de serviço e à qualidade dos
materiais aplicados nos acessos.

O ponto de PAG ainda deve estar preparado para a conexão de uma
câmera

5.5.1 Rack de Parede 19”

Na área interna dos prédios a serem atendidos, deverá ser instalado um
rack em parede do bastidor de 19”, para acomodar a ONU, Mini DIO, No Break e
a  chegada  do  cabo  Drop,  e  para  isso,  ele  deve  possuir  as  seguintes
características:

• Armário de conexões, tipo gabinete fechado, metálico, padrão
19” (dezenove polegadas); 

• Altura útil: 10U (1U = 44,45mm);

• Largura útil: 19” (1” = 24,50mm);

• Profundidade útil mínima de 570 mm; 

• Furação para fixação em parede;

• Porta frontal translúcida ou perfurada; 

• Porta com fechadura escamoteável e chave com segredo; 

• Laterais com aletas de ventilação e fecho rápido facilitando a
remoção; 

• Planos  internos  para  fixação  de  equipamentos,  02  planos
frontais e 02 planos traseiros; 

• Sistema porca-gaiola por unidade de altura (“U”) que permita
fixação segundo o padrão;

• EIA 310-D; 

• Estruturas  de fixação horizontais  perfuradas para  fixação de
perfis em profundidades variável; 

• Espessura de chapa de aço para todo o rack, exceto base: 1,0
mm;  
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• Acabamento  em  pintura  eletrostática  a  pó  com  cor
predominante RAL 7032; 

• Uma  régua  de  alimentação  elétrica  com  08  (oito)  tomadas
tripolares 2P+T;

• Conter todos os itens para a fixação na parede;

• Deve ser instalado com a altura em relação ao solo,  de 1,8
metros.

Figura 5.32 – Exemplo de Rack 19“ de parede.

5.5.2 Mini DIO

O Mini DIO é uma caixa plástica para acomodação do cabo Drop vindo
da rua, e para fazer a conexão do cordão óptico que será ligado na ONU. Ele
deverá ser composto de caixa plástica específica para a acomodação e proteção
das emendas ópticas de até 06 fibras.

Deverá  possui  bandeja  e  todos  os componentes necessários  para  as
fusões  e  terminações  ópticas  necessárias  no  projeto,  tais  como,  pigtail,
protetores de emenda, acopladores, cordões ópticos e etc.

Deverá possui dimensões não superiores a (A: 04 x L: 15 x C: 18cm).

Deve ser com conectorização SC-APC.
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Figura 5.33 – Exemplo de Mini DIO.

5.5.3 ONU (Optical Network Unit)

A  ONU  (Optical  Network  Unit)  é  empregada  em  Redes  FTTx,  no
ambiente  do  assinante  ou  em  determinado  ponto  de  acesso,  para  fazer  a
conversão  entre  o  sinal  óptico  que  trafega  na  rede  PON  (Passive  Optical
Network) e o sinal elétrico que trafega nas redes locais (LANs).

A ONU deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:

• Operação de acordo com ITU-TG.984 (GPON);

• Suportar IPv6 e IPv4;

• Operação  nos  modos  GPON  e  Active  Ethernet,  com
autodetecção;

• Performance de roteamento máxima: até 1Gbit/s com pacotes
de 64 Bytes;

• Operar simultaneamente nos modos Router e Bridge;

• Ter  capacidade  de  Downstream:  2.5Gbit/s  @  1490nm  e
Upstream: 1.25 Gbit/s @ 1310nm;

• 1 (uma) interface GPON (G.984);

• No mínimo 2 (duas) interfaces 10/100/1000 Mbit/s, full-duplex,
auto-negotiation;
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• No mínimo 2 (duas)  portas FXS para a futura instalação da
solução de voz;

• Alimentação:  Fonte  de  alimentação  externa  que  permita  a
tensão de entrada entre 95 V a 253 VAC, com saída de 12V;

• Temperatura de operação: 0 a 50 graus;

• A conexão do cabo óptico deve ser SC-APC;

• Possuir suporte ao protocolo IEEE 802.1q com 4094 Vlans e
suporte a Vlan tagging/ untaggin na interface do usuário.

Figura 5.34 – Exemplo de ONU.

5.5.4 No Break 0,6 KVA

Este  equipamento  tem  por  finalidade  garantir  a  disponibilidade  da
estrutura  do  ponto  de  atendimento,  no  caso  de  falta  de  energia  elétrica  da
concessionária.

O No Break deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:

• Ter potência nominal mínima em regime contínuo de 600VA;

• Ter tensão de entrada 120V e 220V,  seleção automática ou
através de chave comutadora com comando externo;

• Admitir variação na tensão de entrada: +/- 15%;

• Deverá ter configuração de entrada e de saída monofásica;

• Deverá ter tensão nominal de saída 220V/110V;

• Deverá admitir variação na tensão de saída: +/- 5%;
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• Apresentar forma de onda na saída semissenoidal (PWM);

• Deverá  ter  baterias  chumbo  ácido,  selada,  de  1x7Ah/12V
interna;

• Ter de 04 tomadas de saída;

• Deverá operar em temperatura, no mínimo, entre: 0°C a 40°C;

• Ter proteção contra subtensão e sobretensão na entrada;

• Deverá gerar aviso de necessidade de troca de bateria.

Figura 5.35 – Exemplo de No Break de 0,6KVA.

5.5.5 Cordões Ópticos

É o cordão óptico para a instalação nos pontos de atendimento, e que
fará a conexão entre o Mini DIO e a ONU, para distribuição do sinal de dados,
voz e imagem. Ele deve ter no mínimo 3 metros de comprimento, com os dois
lados com conector do tipo SC-APC.

Figura 5.36 – Exemplo de Cordão Óptico.

5.5.6 Cabo UTP Cat.6

São cabos para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das
normas  ANSI/TIA-568-C.2  (Balanced  Twisted  Pair  Cabling  Components)
Categoria  5,  para  cabeamento  horizontal  ou  secundário  entre  os  painéis  de
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distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, ou de switchs,
em  sistemas  que  requeiram  grande  margem  de  segurança  sobre  as
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

O cabo deve ter 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de
cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não
propagante à chama. Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a
Diretiva RoHS.

Todos os cabos UTP utilizando dentro dos pontos de atendimento devem
ter  o  comprimento  necessário  para  fazer  a  conexão  entre  a  ONU  e  o
equipamento (Switch, computador ou roteador) existente a ser conectado com a
rede Horizontina Digital.

Figura 5.37 – Exemplo de Cabo UTP Cat.6.

5.5.7 Câmera para análise de Intrusão ou Reconhecime nto Facial

A infraestrutura proposta deverá prever a instalação e implantação de um
sistema de reconhecimento facial, para monitoramento específico em pontos que
serão definidos pela administração, que poderá ser aplicado ou não, de acordo
com a necessidade.

As câmeras de vídeo usadas para detecção e rastreamento de imagens
faciais ou para análise de intrusão de ambiente pré-definido, devem ser câmeras
IP e ter as seguintes propriedades mínimas:

• Resolução:  1280x1024  (1.3  Megapixel)  ou  1600x1200  (2
Megapixel)

•  Imagens por segundo: 20 - 30

• Sensor: CMOS ou CCD

• Compressão: ITU H.264
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• Ethernet: 100BASE-TX (100 Mbps)

• Power: PoE: IEEE 802.af compliant

• Suporte aos protocolos: RTSP IP, TCP, UDP, ICMP, ARP, FTP,
SMTP, DHCP, HTTP, RARP, BOOTP, SNMP, Telnet, TFTP

5.5.8 Padrão de Entrada do Cabo Drop nos Pontos de 
Atendimento

A entrada direta  pela  fachada é  utilizada  em edificações  com até  80
metros de distância do alinhamento predial com o posteamento.

Para a entrada de fibra óptica de uma edificação é utilizado o mesmo
poste particular  previsto  para a entrada de energia  elétrica que pode ser  de
concreto armado ou de ferro tubular galvanizado, com 76 mm (3”) de diâmetro. 

A entrada deve ser localizada de forma que o cabo de fibra óptica não
cruze com linhas de energia elétrica e que mantenha os afastamentos mínimos
com essas linhas.

Figura 5.38 – Entrada direta pela fachada.

A altura do olhal  instalado na fachada do edifício  edificação deve ser
igual a altura do cabo de fibra óptica padronizado instalado no poste da rede
elétrica externa, conforme mostrado na figura abaixo.
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Figura 5.39 – Exemplo de fixação do cabo Drop.

No trajeto da tubulação de entrada (do olhal na fachada até o rack de
distribuição), devem ser projetadas caixas de passagem padrão 4x4 ou 4x2 de
sobrepor, se estas forem necessárias, para limitar o comprimento da tubulação
e/ou número de curvas.

Deve-se deixar uma sobra de 5m de cabo de fibra óptica dentro do rack
de parede. 

O rack de parede deve-se estar fixado a uma altura mínima de 1,8 m de
altura do piso.

O local para a instalação do rack fica a cargo de cada instituição. 

O rack deve dispor de dispositivo  de manobra (Patch Panel  e DIO) e
tomada  no  padrão  brasileiro  com  aterramento.  O  rack  também  deve  estar
aterrado. 

O Aterramento deverá apresentar resistência menor que 8 (oito) Ohms e
a  haste  de aterramento  deve  estar  fixada  do  lado  externo  e  o  cabeamento
tubulado até o rack.

5.5.9 Padrão de Entrada do Cabo Drop por Eletroduto

Geralmente a entrada de fibra óptica segue o mesmo critério de entrada
de energia elétrica. 

No poste particular, a tubulação de entrada deve ser amarrada e dotada
de curva de 90° longa graus na ponta.  

A fixação do eletroduto no poste deve ser feita com a fita de aço inox,
braçadeira ou arame galvanizado, com três voltas no mínimo. 

A tubulação de telecomunicações de entrada deve ser 1”, de PVC rígido
ou ferro galvanizado. Não é permitido usar tubo flexível (corrugado).
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Figura 5.40 – Padrão de entrada com eletroduto.

Figura 5.41 – Padrão de entrada com eletroduto.

5.6 Instalação do Ponto PAP (Wi-Fi e Monitoramento O n-line)

A solução de cobertura Wi-Fi nos Pontos de Acesso Públicos, nas praças
e parques deverão ser atendidos por estações na frequência (Rádio e Antena)
de 2.4GHz ou 5.8GHz e deverá atender as seguintes especificações técnicas (no
Parque dos Dicks o equipamento será diferente, afim de atender uma demanda
especial):
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• Rádio  próprio  para  ambiente  externo,  conectorizado  para
conexão de antena externa de dupla-polarização, tanto direcionais
quanto setoriais e omnidirecionais.

• Deve ter a capacidade de trabalhar em ponto-a-ponto e ponto-
multi-ponto sem a atualização de software e/ou licenças.

• Deve permitir a conexão de mais de 80 usuários quando usado
em modo AP.

• O  equipamento  deve  permitir  a  configuração  de  criptografia
WPA2 e 802.1x.

• É  necessário  possuir  um  botão  físico  para  reset  de  suas
configurações,  para  que  o  equipamento  volte  às  configurações
padrões de fábrica.

• Compatível com a faixa de frequência de 2.4 ou 5.8 GHz.

• Deve possuir ao menos 1(uma) porta de rede (ethernet) com a
velocidade de 10/100 Mbps BASE-TX;

• Ser compatível com clientes nos padrões IEEE 802.11 b/g;

• Suportar o protocolo de acesso ao meio CSMA/CA;

• Operar nas modulações DSSS, CCK e OFDM;

• Suportar TAGs de VLAN;

• Suportar  ferramentas  de  depuração  de  falhas,  como,  por
exemplo, syslog e ping;

• Suportar criptografia WEP 64/128 bits, WPA e WPA2 para o
acesso dos usuários;

• Permitir  o  bloqueio  de  comunicação  entre  usuários  de  um
mesmo SSID;

• A solução de cobertura Wi-Fi deve implementar mecanismos
de diversidade espacial, como, por exemplo, MIMO e Beamforming,
de forma a oferecer uma solução robusta contra interferência;

• Permitir desabilitar a propagação da identificação SSID;

• Permitir  atualização  de  firmware  através  da  interface  web
diretamente de um servidor local;

• Suportar alimentação via interface Ethernet, compatível com o
padrão IEEE 802.3af – PoE;

• Certificado de homologação expedido pela Anatel.

• Suporte de fixação da antena.
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O sistema de monitoramento consiste de câmeras PTZ, fixas, ligadas via
rede IP ao NGC, este com capacidade para gerenciar os alarmes recebidos e
gravação de vídeo de forma inteligente. 

Cada  ponto  de  WiFi  e  monitoramento,  terá  duas  câmeras  fixas,  no
mínimo, mas deve prever a instalação de até 4 câmeras fixas.

A empresa deverá prever a disponibilização de um aplicativo de celular,
com  abrangência  nas  plataformas  IOS,  Android  e  Windows,  que  permita  a
visualização on-line de todas as câmeras que serão instaladas nos PAPs, com
visualização de posicionamento no mapa da cidade e também em formato de
lista. O aplicativo também deverá permitir a pesquisa do ponto a ser visualizado.
Cada  ponto  deve  ser  identificado  com  o  nome  da  praça  ou  escola  a  ser
monitorado. A plataforma deve prever um cadastramento do usuário, de acordo
com a política de acesso definida com a administração municipal. Deverá prever
também  a  personalização  do  aplicativo  com  logotipo  fornecido  pela
administração e também com adequações da apresentação de cores e fundo.

O  Kit  de  Instalação  do  ponto  de  monitoramento,  com  a  variação  da
quantidade de câmeras, é o listado a seguir:

• Possuir  para  raio  com  cabos,  infraestrutura,  suporte  e
acessórios;

• Possuir isoladores para o sistema de para raio;

• Possuir aterramento com haste, cabos e conectores;

• Possuir  infraestrutura  de  eletroduto  em  aço  galvanizado  e
acessórios para passagem dos cabos;

• Possuir entrada de energia no padrão da concessionária local
com caixa de entrada CPOL;

• Possuir caixa porta ferragens;

• Possuir equipamento de manobra na caixa porta ferragens;

• Possuir bloqueio antissurto no sistema de alimentação;

• Possuir  filtro  de  linha  com quatro  saídas  instalado  na caixa
porta ferragens;

• PoE para alimentação da câmera.

O ponto a ser instalado em nas praças do município de Capão da Canoa,
apontadas  no  projeto,  deverá  seguir  o  padrão  de  instalação  que  será
desenvolvido neste capítulo.

A administração pública pode solicitar outros pontos de praças a serem
atendidos com esse KIT de PAP, aditivando no contrato.
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Afim de ilustrar a instalação do ponto PAP, com WiFi público e câmera de
monitoramento on-line,  temos a Figura 5.42,  que também estará no Anexo II
deste projeto.

Figura 5.42 – Padrão de instalação do PAP.

Para montar o ponto PAP, nos moldes do que foi apresentado na Figura
5.42, além do rádio já descrito nesse item, ainda há necessidade dos seguintes
equipamentos:

• Caixa Hermética;

60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

• Poste de Concreto;

• ONU;

• Mini DIO;

• Cordão Óptico;

• Cabo UTP Cat.6;

• No Break 0,6 KVA;

• Suporte para Rádio;

• Câmera;

• Haste de Proteção Para Câmera e Cabos;

• POE;

• Aterramento;

• Protetor Contra Surtos;

• Entrada de Energia;

Abaixo serão descritos esses itens listados. Deve-se levar em conta para
a  instalação,  as  miscelâneas  necessárias  para  o  seu  funcionamento,  como
parafusos, fitas, hastes de fixação, canos, etc.

5.6.1 Caixa Hermética

A caixa  hermética  é  uma caixa  porta  ferragens metálica  com pintura
eletrostática a pó, cor bege RAL 7032, chave e fecho rápido com miolo para
porta, medidas superiores a 800x600x300mm, suporte para poste em aço inox,
com abertura de 130°, placa de montagem removível,  grau de proteção IP 54
IK10  e  box  para  duto  de  25mm  para  entrada  de  infraestrutura  e  cabos.
Ventilação através de ventiladores. Proteção hermética padrão IP66.
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Figura 5.43 – Exemplo de caixa hermética.

5.6.2 Poste de Concreto

Poste  circular  de  concreto,  tamanho  de  7,00  (sete)  metros,  com
resistência de tração de 2KN, com sistema de aterramento interno, com 2 (duas)
saídas  (furações)  adequadas  para  conexão  de  condutor  de  aterramento  ao
sistema de energia a ser instalado no poste.

O  mesmo  deve  ter  sua  base  concretada,  com  concreto  usinado  na
composição FCK-110 ou composição in-loco (cimento/areia grossa/brita 1) afim
de garantir a cura e sustentação apropriada do poste a ser instalado, tendo como
finalidade a prevenção de oscilações por tração e ações de ventos.

Figura 5.44 – Exemplo poste de concreto.

5.6.3 ONU (Optical Network Unit)

A  ONU  (Optical  Network  Unit)  é  empregada  em  Redes  FTTx,  no
ambiente  do  assinante  ou  em  determinado  ponto  de  acesso,  para  fazer  a
conversão  entre  o  sinal  óptico  que  trafega  na  rede  PON  (Passive  Optical
Network) e o sinal elétrico que trafega nas redes locais (LANs).

A ONU deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:

• Operação de acordo com ITU-TG.984 (GPON);

• Suportar IPv6 e IPv4;

• Operação  nos  modos  GPON  e  Active  Ethernet,  com
autodetecção;
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• Performance de roteamento máxima: até 1Gbit/s com pacotes
de 64 Bytes;

• Operar simultaneamente nos modos Router e Bridge;

• Ter  capacidade  de  Downstream:  2.5Gbit/s  @  1490nm  e
Upstream: 1.25 Gbit/s @ 1310nm;

• 1 (uma) interface GPON (G.984);

• No mínimo 2 (duas) interfaces 10/100/1000 Mbit/s, full-duplex,
auto-negotiation;

• No mínimo 2 (duas)  portas FXS para a futura instalação da
solução de voz;

• Alimentação:  Fonte  de  alimentação  externa  que  permita  a
tensão de entrada entre 95 V a 253 VAC, com saída de 12V;

• Temperatura de operação: 0 a 50 graus;

• A conexão do cabo óptico deve ser SC-APC;

• Possuir suporte ao protocolo IEEE 802.1q com 4094 Vlans e
suporte a Vlan tagging/ untaggin na interface do usuário.

Figura 5.45 – Exemplo de ONU.

5.6.4 Mini DIO

O Mini DIO é uma caixa plástica para acomodação do cabo Drop vindo
da rua, e para fazer a conexão do cordão óptico que será ligado na ONU. Ele
deverá ser composto de caixa plástica específica para a acomodação e proteção
das emendas ópticas de até 06 fibras.
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Deverá  possui  bandeja  e  todos  os componentes necessários  para  as
fusões  e  terminações  ópticas  necessárias  no  projeto,  tais  como,  pigtail,
protetores de emenda, acopladores, cordões ópticos e etc.

Deverá possui dimensões não superiores a (A: 04 x L: 15 x C: 18cm).

Deve ser com conectorização SC-APC.

Figura 5.46 – Exemplo de Mini DIO.

5.6.5 Cordões Ópticos

É o cordão óptico para a instalação nos pontos de atendimento, e que
fará a conexão entre o Mini DIO e a ONU, para distribuição do sinal de dados,
voz e imagem. Ele deve ter no mínimo 3 metros de comprimento, com os dois
lados com conector do tipo SC-APC.

Figura 5.47 – Exemplo de Cordão Óptico.
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5.6.6 Cabo UTP Cat.6

São cabos para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das
normas  ANSI/TIA-568-C.2  (Balanced  Twisted  Pair  Cabling  Components)
Categoria  6,  para  cabeamento  horizontal  ou  secundário  entre  os  painéis  de
distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, ou de switchs,
em  sistemas  que  requeiram  grande  margem  de  segurança  sobre  as
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

O cabo deve ter 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de
cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não
propagante à chama. Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a
Diretiva RoHS.

Todos os cabos UTP utilizando dentro dos pontos de atendimento devem
ter o comprimento necessário para fazer a conexão entre a ONU e a câmera e o
rádio do PAP.

Figura 5.48 – Exemplo de Cabo UTP Cat.6.

5.6.7 No Break 0,6 KVA

Este  equipamento  tem  por  finalidade  garantir  a  disponibilidade  da
estrutura  do  ponto  de  atendimento,  no  caso  de  falta  de  energia  elétrica  da
concessionária.

O No Break deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:

• Ter potência nominal mínima em regime contínuo de 600VA;

• Ter tensão de entrada 120V e 220V, seleção automática ou através
de chave comutadora com comando externo;

65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

• Admitir variação na tensão de entrada: +/- 15%;

• Deverá ter configuração de entrada e de saída monofásica;

• Deverá ter tensão nominal de saída 220V/110V;

• Deverá admitir variação na tensão de saída: +/- 5%;

• Apresentar forma de onda na saída semissenoidal (PWM);

• Deverá  ter  baterias  chumbo  ácido,  selada,  de  1x7Ah/12V
interna;

• Ter de 04 tomadas de saída;

• Deverá operar em temperatura, no mínimo, entre: 0°C a 40°C;

• Ter proteção contra subtensão e sobretensão na entrada;

• Deverá gerar aviso de necessidade de troca de bateria.

Figura 5.49 – Exemplo de No Break de 0,6KVA.

5.6.8 Suporte Para Rádio WiFi

O suporte o rádio deve ser de material ferroso (ferro, aço, alumínio,etc.)
com tratamento de galvanização.

Deve  ter  base  de  fixação  na  forma quadrada  com  pelo  menos  seis
centímetros  de  lado  e  com  furação  para  fixação  por  4  (quatro)  parafusos.
Soldada a ela deve-se ter  uma haste perpendicular  com pelo menos quinze
centímetros  de comprimento  com um furo para  prender  a  ponta  do suporte,
criando assim uma articulação.
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 A ponta do suporte deve ser na forma de um bastão com no mínimo
quatro centímetros de circunferência e quarenta centímetros de comprimento.

E uma de suas extremidades é necessário um furo para fixação na base
do suporte.

Figura 5.50 – Exemplo de Suporte para Rádio WiFi.

5.6.9 Câmera

Afim de atender as premissas de qualidade do projeto, as câmeras fixas
terão  como  padrão  de  características  mínimas  o  que  segue  abaixo  (será
instalada uma câmera por PAP, com o melhor direcionamento possível, afim de
abranger o máximo possível de área da praça ou parque):

• Câmera IP;

• Resolução de 1.3 Mega Pixels;

• Full HD;

• InfraVermelho;

• Multi-streaming - H.264 / MJPEG;

• IP66;
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• Balanço  de  branco  Modo  MWB,  AWB1,  WB  bloqueado,  Luz
incandescente, Luz quente, Luz natural e Fluorescente;

• Modo Day-Night;

• Compensação de luz traseira;

• Memória flash de 128MB;

• Memória RAM de 256MB;

• Atualização de Firmware através de Web Browser;

• Alimentação PoE;

• Tensão de trabalho de 12V;

• Temperatura de trabalho entre -30ºC~60ºC;

• Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45;

• Ajuste de Brilho, Contraste, Saturação, Cor e Nitidez;

• Captura   de   imagens (via   Web   Browser), Flip, Mirror (Espelho),
Detecção   de   Movimento (8   áreas   distintas selecionáveis    com
níveis    de   sensibilidade   de   1~6),  4 máscaras de privacidade e
Registro de LOGs.

Figura 5.51 – Exemplo de Câmera Fixa IP.
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5.6.10 Haste de Proteção Para Câmera e Cabos

Para  a  instalação  da  câmera  no  poste,  é  necessária  uma  haste  de
sustentação para a fixação. Esse suporte deve ser:

• Suporte metálico tubular;

• Tamanho mínimo a partir de 0,5 metros;

• Tubo galvanizado a fogo e com pintura epóxi na cor branca;

• Tubo de 3" de diâmetro com parede mínima de 2,65 mm;

• Deve  ter  um mecanismo  afim  de  regular  altura  e  apontamento  da
câmera, formando um braço articulado, para que se possa alterar a área a
ser monitorada fazendo somente um ajuste da articulação;

• Todos  os  parafusos  e  materiais  que  ficarem  expostos  devem  ser
galvanizados, afim de minimizar os efeitos de corrosão.

• Afim de proteger os cabos e a câmera, seguem algumas premissas:

• Tubulação de interligação da caixa hermética com a câmera, para a
passagem dos cabos, em duto corrugado flexível, com proteção e reforço
metálico interno;

• Caixa metálica que envolva a câmera,  com parede mínima de 2,65
mm, com mecanismo de fixação articulada para instalação na haste de
sustentação. Essa Caixa deve ser galvanizada, e deve proteger a maior
área possível da câmera, sem diminuir o campo de visão dela.

5.6.11 POE

Alimentador padrão de 12V de tensão saída e 1A de corrente de saída. A
entrada  deve  ser  padrão  110V~220V.  Deve  ser  instalado  a  quantidade
necessária para alimentar todas as câmeras do ponto.
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Figura 5.52 – Exemplo de POE.

5.6.12 Aterramento

O  aterramento  deve  ser  construído  afim  de  evitar  problemas  com
descargas atmosférica e sobrecargas de energia. 

Este aterramento deve ser composto de três hastes de aço cobreado de
diâmetro  5/8”  e  comprimento  de  2,4m  cada.  Elas  devem  ser  enterradas
perpendicularmente ao solo e dispostas de modo a que as ligações entre elas
formem um triângulo equilátero de lado 2,4m. Uma delas, a mais próxima da
sala, deve ser colocada em uma caixa de inspeção. As ligações entre as hastes
devem  ser  feitas  com  um  cabo  de  cobre  nu  de  25  mm²,  enterrado  a  uma
profundidade mínima de 40 cm, conectado a cada uma delas através de solda
exotérmica. 

À haste presente na caixa de inspeção, deve também ser conectado um
outro condutor de 10 mm², que ligará o sistema de aterramento ao CD-NE.

5.6.13 Protetor Contra Surtos

• Deverá possuir dimensões pequenas, para uso interno, dentro de caixa
metálica; 

• Deverá possuir construção tipo disjuntor, com proteção por varistor ou
elemento semelhante; 

• Deverá possuir ligação em paralelo com a linha de energia, instalado
antes do nobreak para todas as tensões de entrada; 

• Deverá  possuir  máxima  tensão  de  operação  contínua:  275  VAC  e
350VDC; 

70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

• Deverá ser Classe I e II; 

• Deverá possuir tensão residual a 5KA: 0,8KV; 

• Deverá possuir bornes para condutores de 4 a 16 mm²; 

• Deverá possuir grau de proteção IP 20; 

• Deverá possuir nível de proteção 0,6KV para 5 KA. 

5.6.14 Entrada de Energia

Deve  ser  providenciado  em  cada  ponto  de  câmera,  no  poste  de
sustentação, um ponto de energia elétrica para atendimento aos equipamentos
que a compõem.

Este  ponto  deve  seguir  a  norma  vigente  RIC  (Regulamento  de
Instalações  Consumidoras)  da  concessionária  de  energia  da  região  e  pela
NBR5410.

5.7 Instalação do Ponto PAP (LPR)

A instalação e implantação de um sistema de leitura de placas veiculares,
para monitoramento específico em pontos que estão definidos em projeto, nomeadas
com a tag “CAM XX”, que poderá ser aplicado ou não, de acordo com a necessidade,
na quantidade definida pela administração pública de Capão da Canoa, de acordo
com a sua necessidade. O sistema de leitura de placas deve possuir no mínimo as
seguintes características:

• Arquitetura de software modular, escalável e flexível, para Windows /
Linux 32 / 64bit

• Áreas de reconhecimento de placas de licença ilimitadas, de qualquer
forma e tamanho

• Filtragem  de  falsos  alarmes  devido  a  fenômenos  atmosféricos  e
mudança de bruscas de incidência de iluminação

• Modelagem de fundo, filtração de primeiro plano e rastreamento de
multidirecionamento

• Zonas virtuais configuráveis sem processamento ilimitadas, para inibir
áreas não interessantes na imagem

• Capacidade de processar em resolução e taxa de quadros diferente
das fontes

• Visualização na Web dos dados de placas de licença reconhecidos
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• Pesquisa e visualização na Web de uma placa de licença específica
dentro de um período de tempo específico

• Exportação de dados no formato de arquivo com extensão CSV

• Função Watchdog, para o reinício automático do módulo em caso de
erro crítico ou o hardware reiniciar a unidade

• Sinalização automática e em tempo real do reconhecimento de uma
placa de licença entre uma lista, configurado para:

� Plataformas compatíveis com VMS ou NVR

� I/O Contatos de E / S, dispositivos elétricos, unidades DVR ou NVR
externas, através de unidades Modbus I / O

� o e-mail

� o servidor FTP

� o porta serial, PLC

� Unidade conectada na web através de uma chamada http / TCP,
customizava

O Kit de Instalação do ponto de monitoramento com LPR, é o listado a
seguir:

• Possuir  para  raio  com  cabos,  infraestrutura,  suporte  e
acessórios;

• Possuir isoladores para o sistema de para raio;

• Possuir aterramento com haste, cabos e conectores;

• Possuir  infraestrutura  de  eletroduto  em  aço  galvanizado  e
acessórios para passagem dos cabos;

• Possuir entrada de energia no padrão da concessionária local
com caixa de entrada CPOL;

• Possuir caixa porta ferragens;

• Possuir equipamento de manobra na caixa porta ferragens;

• Possuir bloqueio antissurto no sistema de alimentação;

• Possuir  filtro  de  linha  com quatro  saídas  instalado  na caixa
porta ferragens;

• PoE para alimentação da câmera.

A administração pública pode solicitar outros pontos a serem atendidos
com esse KIT de PAP, aditivando no contrato.
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A montagem do PAP com LPR segue a mesma estrutura apresentada na
Figura 5.42, do sub-capítulo anterior, alterando somente a altura da câmera para
o melhor enquadramento da imagem e captura da placa, de acordo com cada
local a ser instalado, e também não é necessário a haste para a instalação de
ponto de Wi-Fi. Ainda há necessidade dos seguintes equipamentos:

• Caixa Hermética;

• Poste de Concreto;

• ONU;

• Mini DIO;

• Cordão Óptico;

• Cabo UTP Cat.6;

• No Break 0,6 KVA;

• Câmera;

• Haste de Proteção Para Câmera e Cabos;

• POE;

• Aterramento;

• Protetor Contra Surtos;

• Entrada de Energia;

Abaixo serão descritos esses itens listados. Deve-se levar em conta para
a  instalação,  as  miscelâneas  necessárias  para  o  seu  funcionamento,  como
parafusos, fitas, hastes de fixação, canos, etc.

5.7.1 Caixa Hermética

A caixa  hermética  é  uma caixa  porta  ferragens metálica  com pintura
eletrostática a pó, cor bege RAL 7032, chave e fecho rápido com miolo para
porta, medidas superiores a 800x600x300mm, suporte para poste em aço inox,
com abertura de 130°, placa de montagem removível,  grau de proteção IP 54
IK10  e  box  para  duto  de  25mm  para  entrada  de  infraestrutura  e  cabos.
Ventilação através de ventiladores. Proteção hermética padrão IP66.
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Figura 5.53 – Exemplo de caixa hermética.

5.7.2 Poste de Concreto

Poste  circular  de  concreto,  tamanho  de  7,00  (sete)  metros,  com
resistência de tração de 2KN, com sistema de aterramento interno, com 2 (duas)
saídas  (furações)  adequadas  para  conexão  de  condutor  de  aterramento  ao
sistema de energia a ser instalado no poste.

O  mesmo  deve  ter  sua  base  concretada,  com  concreto  usinado  na
composição FCK-110 ou composição in-loco (cimento/areia grossa/brita 1) afim
de garantir a cura e sustentação apropriada do poste a ser instalado, tendo como
finalidade a prevenção de oscilações por tração e ações de ventos.

Figura 5.54 – Exemplo poste de concreto.
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5.7.3 ONU (Optical Network Unit)

A  ONU  (Optical  Network  Unit)  é  empregada  em  Redes  FTTx,  no
ambiente  do  assinante  ou  em  determinado  ponto  de  acesso,  para  fazer  a
conversão  entre  o  sinal  óptico  que  trafega  na  rede  PON  (Passive  Optical
Network) e o sinal elétrico que trafega nas redes locais (LANs).

A ONU deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:

• Operação de acordo com ITU-TG.984 (GPON);

• Suportar IPv6 e IPv4;

• Operação  nos  modos  GPON  e  Active  Ethernet,  com
autodetecção;

• Performance de roteamento máxima: até 1Gbit/s com pacotes
de 64 Bytes;

• Operar simultaneamente nos modos Router e Bridge;

• Ter  capacidade  de  Downstream:  2.5Gbit/s  @  1490nm  e
Upstream: 1.25 Gbit/s @ 1310nm;

• 1 (uma) interface GPON (G.984);

• No mínimo 2 (duas) interfaces 10/100/1000 Mbit/s, full-duplex,
auto-negotiation;

• No mínimo 2 (duas)  portas FXS para a futura instalação da
solução de voz;

• Alimentação:  Fonte  de  alimentação  externa  que  permita  a
tensão de entrada entre 95 V a 253 VAC, com saída de 12V;

• Temperatura de operação: 0 a 50 graus;

• A conexão do cabo óptico deve ser SC-APC;

• Possuir suporte ao protocolo IEEE 802.1q com 4094 Vlans e
suporte a Vlan tagging/ untaggin na interface do usuário.
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Figura 5.55 – Exemplo de ONU.

5.7.4 Mini DIO

O Mini DIO é uma caixa plástica para acomodação do cabo Drop vindo
da rua, e para fazer a conexão do cordão óptico que será ligado na ONU. Ele
deverá ser composto de caixa plástica específica para a acomodação e proteção
das emendas ópticas de até 06 fibras.

Deverá  possui  bandeja  e  todos  os componentes necessários  para  as
fusões  e  terminações  ópticas  necessárias  no  projeto,  tais  como,  pigtail,
protetores de emenda, acopladores, cordões ópticos e etc.

Deverá possui dimensões não superiores a (A: 04 x L: 15 x C: 18cm).

Deve ser com conectorização SC-APC.

Figura 5.56 – Exemplo de Mini DIO.
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5.7.5 Cordões Ópticos

É o cordão óptico para a instalação nos pontos de atendimento, e que
fará a conexão entre o Mini DIO e a ONU, para distribuição do sinal de dados,
voz e imagem. Ele deve ter no mínimo 3 metros de comprimento, com os dois
lados com conector do tipo SC-APC.

Figura 5.57 – Exemplo de Cordão Óptico.

5.7.6 Cabo UTP Cat.6

São cabos para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das
normas  ANSI/TIA-568-C.2  (Balanced  Twisted  Pair  Cabling  Components)
Categoria  6,  para  cabeamento  horizontal  ou  secundário  entre  os  painéis  de
distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho, ou de switchs,
em  sistemas  que  requeiram  grande  margem  de  segurança  sobre  as
especificações normalizadas para garantia de suporte às aplicações futuras.

O cabo deve ter 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de
cobre nu, 23 AWG, isolados em polietileno especial. Capa externa em PVC não
propagante à chama. Capa CM tem padrão de fornecimento de acordo com a
Diretiva RoHS.

Todos os cabos UTP utilizando dentro dos pontos de atendimento devem
ter o comprimento necessário para fazer a conexão entre a ONU e a câmera e o
rádio do PAP.
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Figura 5.58 – Exemplo de Cabo UTP Cat.6.

5.7.7 No Break 0,6 KVA

Este  equipamento  tem  por  finalidade  garantir  a  disponibilidade  da
estrutura  do  ponto  de  atendimento,  no  caso  de  falta  de  energia  elétrica  da
concessionária.

O No Break deverá atender no mínimo os seguintes requisitos:

• Ter potência nominal mínima em regime contínuo de 600VA;

• Ter tensão de entrada 120V e 220V, seleção automática ou através
de chave comutadora com comando externo;

• Admitir variação na tensão de entrada: +/- 15%;

• Deverá ter configuração de entrada e de saída monofásica;

• Deverá ter tensão nominal de saída 220V/110V;

• Deverá admitir variação na tensão de saída: +/- 5%;

• Apresentar forma de onda na saída semissenoidal (PWM);

• Deverá  ter  baterias  chumbo  ácido,  selada,  de  1x7Ah/12V
interna;

• Ter de 04 tomadas de saída;

• Deverá operar em temperatura, no mínimo, entre: 0°C a 40°C;

• Ter proteção contra subtensão e sobretensão na entrada;

• Deverá gerar aviso de necessidade de troca de bateria.
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Figura 5.59 – Exemplo de No Break de 0,6KVA.

5.7.8 Câmera

Afim de atender as premissas de qualidade do projeto, as câmeras fixas
terão  como  padrão  de  características  mínimas  o  que  segue  abaixo  (será
instalada uma câmera por PAP, com o melhor direcionamento possível, afim de
abranger o máximo possível de área da praça ou parque):

• Câmera IP;

• Resolução de 1.3 Mega Pixels;

• Full HD;

• InfraVermelho;

• Multi-streaming - H.264 / MJPEG;

• IP66;

• Balanço  de  branco  Modo  MWB,  AWB1,  WB  bloqueado,  Luz
incandescente, Luz quente, Luz natural e Fluorescente;

• Modo Day-Night;

• Compensação de luz traseira;

• Memória flash de 128MB;
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• Memória RAM de 256MB;

• Atualização de Firmware através de Web Browser;

• Alimentação PoE;

• Tensão de trabalho de 12V;

• Temperatura de trabalho entre -30ºC~60ºC;

• Ethernet 10/100 Mbps auto adaptável / Tipo RJ-45;

• Ajuste de Brilho, Contraste, Saturação, Cor e Nitidez;

• Captura   de   imagens (via   Web   Browser), Flip, Mirror (Espelho),
Detecção   de   Movimento (8   áreas   distintas selecionáveis    com
níveis    de   sensibilidade   de   1~6),  4 máscaras de privacidade e
Registro de LOGs.

Figura 5.60 – Exemplo de Câmera Fixa IP.

5.7.9 Haste de Proteção Para Câmera e Cabos

Para  a  instalação  da  câmera  no  poste,  é  necessária  uma  haste  de
sustentação para a fixação. Esse suporte deve ser:

• Suporte metálico tubular;

80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

• Tamanho mínimo a partir de 0,5 metros;

• Tubo galvanizado a fogo e com pintura epóxi na cor branca;

• Tubo de 3" de diâmetro com parede mínima de 2,65 mm;

• Deve  ter  um mecanismo  afim  de  regular  altura  e  apontamento  da
câmera, formando um braço articulado, para que se possa alterar a área a
ser monitorada fazendo somente um ajuste da articulação;

• Todos  os  parafusos  e  materiais  que  ficarem  expostos  devem  ser
galvanizados, afim de minimizar os efeitos de corrosão.

• Afim de proteger os cabos e a câmera, seguem algumas premissas:

• Tubulação de interligação da caixa hermética com a câmera, para a
passagem dos cabos, em duto corrugado flexível, com proteção e reforço
metálico interno;

• Caixa metálica que envolva a câmera,  com parede mínima de 2,65
mm, com mecanismo de fixação articulada para instalação na haste de
sustentação. Essa Caixa deve ser galvanizada, e deve proteger a maior
área possível da câmera, sem diminuir o campo de visão dela.

5.7.10 POE

Alimentador padrão de 12V de tensão saída e 1A de corrente de saída. A
entrada  deve  ser  padrão  110V~220V.  Deve  ser  instalado  a  quantidade
necessária para alimentar todas as câmeras do ponto.
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Figura 5.61 – Exemplo de POE.

5.7.11 Aterramento

O  aterramento  deve  ser  construído  afim  de  evitar  problemas  com
descargas atmosférica e sobrecargas de energia. 

Este aterramento deve ser composto de três hastes de aço cobreado de
diâmetro  5/8”  e  comprimento  de  2,4m  cada.  Elas  devem  ser  enterradas
perpendicularmente ao solo e dispostas de modo a que as ligações entre elas
formem um triângulo equilátero de lado 2,4m. Uma delas, a mais próxima da
sala, deve ser colocada em uma caixa de inspeção. As ligações entre as hastes
devem  ser  feitas  com  um  cabo  de  cobre  nu  de  25  mm²,  enterrado  a  uma
profundidade mínima de 40 cm, conectado a cada uma delas através de solda
exotérmica. 

À haste presente na caixa de inspeção, deve também ser conectado um
outro condutor de 10 mm², que ligará o sistema de aterramento ao CD-NE.

5.7.12 Protetor Contra Surtos

• Deverá possuir dimensões pequenas, para uso interno, dentro de caixa
metálica; 

• Deverá possuir construção tipo disjuntor, com proteção por varistor ou
elemento semelhante; 

82



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

• Deverá possuir ligação em paralelo com a linha de energia, instalado
antes do nobreak para todas as tensões de entrada; 

• Deverá  possuir  máxima  tensão  de  operação  contínua:  275  VAC  e
350VDC; 

• Deverá ser Classe I e II; 

• Deverá possuir tensão residual a 5KA: 0,8KV; 

• Deverá possuir bornes para condutores de 4 a 16 mm²; 

• Deverá possuir grau de proteção IP 20; 

• Deverá possuir nível de proteção 0,6KV para 5 KA. 

5.7.13 Entrada de Energia

Deve  ser  providenciado  em  cada  ponto  de  câmera,  no  poste  de
sustentação, um ponto de energia elétrica para atendimento aos equipamentos
que a compõem.

Este  ponto  deve  seguir  a  norma  vigente  RIC  (Regulamento  de
Instalações  Consumidoras)  da  concessionária  de  energia  da  região  e  pela
NBR5410.

6 COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA REDE 

Para a composição dos valores de cada item da tabela abaixo, deve se levar em
conta  todos  os  componentes  necessários  para  fazer  a  correta  instalação  do  mesmo
(miscelâneas), sempre levando as características mínimas definidas no modelo tecnológico,
anteriormente.

Todos os valores estão compostos com os impostos de cada item. Esses valores
servirão de referência para a formatação dos preços para a locação.

Tabela 6.1 – Composição de Custos de Rede

 ITEM QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 NGC
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1.1

Rack de Piso Fechado de 19" 44Us,
com capacidade de até 500 Kg, 
com porta de acrílico, ventilação 
forçada de 4 ventiladores e com 
tampas traseiras e laterais 
removíveis.

1

1.2

OLT GPON - 8 PON - Com 
capacidade de até 512 conexões, 
fonte redundante e com todas as 
portas equipadas com SFPs GPON.

1

1.3 Servidor para gerenciamento de 
rede e autenticação de usuários.

1

1.4

No Break 3 KVA com banco de 
baterias de 7Ah/12V, com no 
mínimo 4 tomadas de saída e 
tensão de entrada de 110/220V.

1

1.5 DIO 24 Posições SC-APC 1

1.6
Cordões Ópticos para conexão da 
OLT com o DIO com 3 metros de 
comprimento

8

1.7 Retificador -48V/10A com tensão 
de entrada 110/220V

1

1.8
Switch Gerenciável 24 Portas para 
distribuição interna na sala de 
TI/Telecom

3

1.9 Patch Panel 48 Portas Cat.6 2

1.10
Cabo UTP Cat.6  com 3 metros de 
comprimento e com conectores 
RJ45.

60

1.11 Ar-Condicionado 1

1.12
Adequação Elétrica e Aterramento 
para a sala de TI/Telecom para 
atendimento da estrutura com os 
equipamentos dos itens anteriores

1

1.13
NVR para captação da imagens das
câmeras com HDs para registro de 
imagens

2
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1.14

Roteador de rede para interligar as
várias redes existentes na LAN 
(local area network) como 
também conectá-las a rede 
mundial de computadores

1

1.15 Central Telefônica PABX-IP (100% 
IP com homologação Anatel)

1

   

2 Rede de Acesso

2.1
Fibra Óptica AS de 06 Vias com 
Ferragens e Identificação.

42000

2.2
Fibra Óptica AS de 12 Vias com 
Ferragens e Identificação.

25000

2.3
Fibra Drop 02 Vias com Ferragens 
e Identificação

16000

2.4
Caixa de Emenda para 12 fibras 
com bandeja para acomodação de 
Splitter óptico.

80

2.5
Splitter Óptico 1:8 não 
conectorizado.

25

   

3 Instalação de Ponto PAC/PAG

3.1

Rack de Parde 19" de 10 Us, 
fechado, com ferragens para 
fixação na parede e com tampa de 
acrilico.

52

3.2 Mini DIO SC-APC para 6 posições 52

3.3
ONU Router com 2 portas Ethernet
e 2 portas FXS

52

3.4
No Break 0,6 KVA com tensão de 
entrada 110/220V, e com 4 
tomadas de saída

52

3.5
Cordões Ópticos SC/APC - SC/APC 
com 3 metros de comprimento

52

3.6
Cabo UTP Cat.6  com 10 metros de
comprimento e com conectores 
RJ45.

52

   

85



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA/RS
PROJETO DE INTERLIGAÇÃO DOS PONTOS DE ACESSO DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE

CAPÃO DA CANOA /RS

4 Instalação de Ponto PAP (Wi-Fi + Monitoramento On-Line)

4.1
Caixa Hermética com ferragem de 
fixação, e com medidas 
800x600x300mm.

34

4.2 Poste de Concreto 7 metros 34

4.3 ONU Router com 2 portas Ethernet 34

4.4 Mini DIO SC-APC para 6 posições 34

4.5
No Break 0,6 KVA com tensão de 
entrada 110/220V, e com 4 
tomadas de saída.

34

4.6
Cordões Ópticos SC/APC - SC/APC 
com 3 metros de comprimento

34

4.7
Cabo UTP Cat.6  com 10 metros de
comprimento e com conectores 
RJ45.

34

4.8
Medição de Energia conforme 
padrão RIC da Concessionária 
local.

34

4.9
Miscelaneos e Dutos para 
instalação do WiFi Público e 
Sistema de Aterramento.

34

4.10

Rádio e Antena WiFi Outdoor de 
5.8GHz, para conexão de 80 
dispositivos simultaneos, com 
ferragens e acessórios para 
instalação

34

4.11

Rádio e Antena WiFi Indoor de 
5.8GHz, para conexão de 80 
dispositivos simultaneos, com 
ferragens e acessórios para 
instalação

34

4.12 Suporte para Rádio WiFi 34

4.13
Câmera Fixa IP de 1,3 Mega Pixel 
Full HD

72

4.14 Proteção para Câmera e Cabos 72

4.15 POE 34

4.16 Protetor Anti Surto 34
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5 Instalação de Ponto PAP (LPR)

5.1
Caixa Hermética com ferragem de 
fixação, e com medidas 
800x600x300mm.

49

5.2 Poste de Concreto 7 metros 49

5.3 ONU Router com 2 portas Ethernet 49

5.4 Mini DIO SC-APC para 6 posições 49

5.5
No Break 0,6 KVA com tensão de 
entrada 110/220V, e com 4 
tomadas de saída.

49

5.6
Cordões Ópticos SC/APC - SC/APC 
com 3 metros de comprimento

49

5.7
Cabo UTP Cat.6  com 10 metros de
comprimento e com conectores 
RJ45.

49

5.8
Medição de Energia conforme 
padrão RIC da Concessionária 
local.

49

5.9
Miscelaneos e Sistema de 
Aterramento.

49

5.10
Câmera Fixa IP de 1,3 Mega Pixel 
Full HD

49

5.11 Proteção para Câmera e Cabos 49

5.12 POE 49

5.13 Protetor Anti Surto 49

   

TOTAL R$ 

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

 ITEM QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS

1.1 Instalação NGC 1

1.2 Instalação Fibra Óptica AS 6 Vias 42000

1.3 Instalação Fibra Óptica AS 12 Vias 25000

1.4 Instalação Fibra Óptica Drop 2 Vias 16000

1.5 Instalação de Pontos PAG 52
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1.6 Instalação de Pontos PAP (Wi-Fi) 34

1.7 Instalação de Pontos PAP (LPR) 49

1.8 Instalação Poste de Concreto 83

1.9 Projeto de Concessionária + Executivo 67000

TOTAL R$ 

TOTAL DE EQUIPAMENTOS + SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO R$ 

7 VALORES DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA

Com base nos  quantitativos  de materiais,  seus  valores,  impostos,  e previsão  de
custos de insumos de internet, de manutenção preventiva e corretiva, chegamos aos valores
apresentados na tabela abaixo para a contratação do aluguel do sistema, por conjunto de
sistemas. A empresa deve levar em conta na formatação dos val ores, que deverá ser
fornecido link IP dedicado com a capacidade de 300 Mb/s.

Na formatação do valor do ponto de intrusão e també m do valor do ponto de
LPR, está incluso a licença de software, a sua inst alação e manutenção.

Por solicitação da Administração Pública, é necessá rio a previsão de valores
para a adequação do cabeamento estruturado, dentro da sede da prefeitura, afim de
adequar  a  estrutura  para  a  distribuição  dos  serviço s  internos,  como  internet  e
telefonia, não podendo ultrapassar o valor de R$ 15 0.000,00. Devido a necessidade de
levantamento  em  campo  para  a  determinação  de  valore s,  é  necessário  a  Visita
Técnica.

Tabela 7.1 – Valor de Referência de contratação mínima

VALORES DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA - CONTRATAÇÃO
MÍNIMA

Descrição
Valor Unitário /

Por Mês

Quantidade
Mínima Para
Contratação

Valor Total /
Por Mês

PAG (Ponto de Acesso de
Governo) com Link de Internet

+ VPN + Telefone

R$ 750,00 52 R$ 39.000,00

PAP (Ponto de Acesso Público)
de Internet + WiFi + Câmera de

Monitoramento On-Line
R$ 880,00 34 R$ 29.920,00
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PAP (Ponto de Acesso Público)
com LPR

R$ 800,00  R$ 0,00

Ponto de Monitoramento de
Intrusão de ambiente Indoor

PAG
R$ 900,00  R$ 0,00

Câmera Fixa adicional ao ponto
PAP

R$ 250,00  R$ 0,00

Ponto de Monitoramento com
reconhecimento facial

R$ 2.200,00  R$ 0,00

R$ 68.920,00

A tabela 7.1 apresenta os quantitativos mínimos de contratação, e a tabela 7.2,
em seguida, mostra os valores totais de contratação  para o projeto final,  podendo
chegar  nesse  total  de  acordo  com  a  necessidade  da  a dministração  pública  do
município de Capão da Canoa.

Tabela 7.2 – Valor de Referência de contratação máxima de pontos

VALORES DE REFERÊNCIA PARA LOCAÇÃO DO SISTEMA

Descrição
Valor Unitário /

Por Mês

Quantidade
Mínima Para
Contratação

Valor Total /
Por Mês

PAG (Ponto de Acesso de
Governo) com Link de Internet

+ VPN + Telefone

R$ 750,00 200
R$

150.000,00

PAP (Ponto de Acesso Público)
de Internet + WiFi + Câmera de

Monitoramento On-Line
R$ 880,00 50 R$ 44.000,00

Câmera Fixa adicional ao ponto
PAP

R$ 250,00 50 R$ 12.500,00

Ponto de Monitoramento com
reconhecimento facial

R$ 2.200,00 20 R$ 44.000,00

R$
206.500,00
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8 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A proposta, que terá validade mínima de 90 (noventa) dias da sua apresentação,
deverá ser apresentada em impresso próprio,  contendo o número do presente processo
licitatório, o CNPJ, endereço,  nome da empresa, datilografada ou digitada,  sem rasuras,
emendas, entrelinhas ou ressalvas, datada e assinada por pessoa com poderes para tanto;

A  proposta  deverá  conter  as  duas  planilhas,  de  contratação  mínima  e  a  de
contratação máxima, e ainda o valor da adequação do cabeamento interno, previsto nesse
projeto e que necessita da Visita Técnica.

As propostas que contiverem valores superiores aos limites anteriormente previstos
serão desclassificadas.

As propostas deverão obedecer, rigorosamente, aos termos deste Edital, não sendo
consideradas aquelas que fizerem referência à proposta de outro licitante. 

Não  serão  admitidos  cancelamentos,  retificações  ou  alterações  nas  condições
estabelecidas após abertas às propostas.

9 DESEMBOLSO

O desembolso financeiro se dará no momento da entrega dos pontos ativados e
aceite pelo comitê de fiscalização de obra. A partir do momento da ativação e aceite, o valor
a ser pago é recorrente e mensal.

10 CRONOGRAMA

O  cronograma  para  a  execução  da  obra  está  dentro  das  práticas  de  mercado,
respeitando os tempos de aprovação de projeto na concessionária e entrega de materiais.

Tabela 9.1 – Cronograma
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Projeto Executivo

Aprovação Projeto Executivo

Compra de Materiais

Entrega de Materiais

Rede de Acesso

NGC

PAC/PAG

PAP

Testes

Aceitação Final

Mês 5 Mês 6

Cronograma de 

Execução de Obra

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4

11 NORMAS E REGULAMENTOS

A execução deverá obedecer às leis e posturas municipais,  estaduais e federais,
bem  como,  as  normas  e  procedimentos  de  todas  as  concessionárias  de  serviços,
pertinentes à execução das atividades constantes desta, providenciar todas as licenças de
obras, junto aos órgãos competentes, bem como, a obtenção de permissão para poda de
árvore ou roçada e execução dessas, se necessário. Além de respeitar as normas NR 10 e
18 com a comprovação da distribuição e uso dos EPIs e EPCs para a elaboração das
atividades  previstas.  Foram consideradas  e  listada  abaixo  as  normas regulamentadoras
para  o  projeto,  mas,  a  ausência  de  alguma  não  desobriga  a  empresa  fornecedora  de
equipamentos ou fornecedora de serviços a seguir regulamentação ABNT, procedimentos
de fabricante de equipamentos, fornecedora de materiais ou ainda na ausência de todas
essas de seguir normas internacionais.

ABNT–NBR14160: Cabo Óptico Dielétrico Aéreo Autossustentado.

ABNT–NBR14565: Procedimentos Básicos para Elaboração de Projetos de 

Cabeamento e Telecomunicações para Rede Interna Estruturada.

ABNT–NBR5410: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

ABNT–NBR5419: Proteção de Edificações Contra Descargas Atmosféricas.

Prática Telebrás nº 565-270-3ZZ: Procedimento de instalação de cabo óptico aéreo
autossustentado.

Prática Telebrás n° 565-420-335: Procedimento para lançamento de Cabos Ópticos
Subterrâneos em Dutos e Subdutos.
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Prática  Telebrás  nº  235-350-715:  Especificação  do  cabo  óptico  aéreo
autossustentado dielétrico.

Prática Telebrás nº 235-140-701: Ferragens para rede externa.

Prática  Telebrás  nº  565-270-303:  Procedimento  para  confecção  de emendas em
cabos ópticos.

Prática Telebrás nº 565-001-800: Sinalização de obras.

Recomendações dos fabricantes quanto à instalação de seus equipamentos. 

NR-10, segurança nas operações de Redes e Instalações Elétricas.

12 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

A empresa contratada para a construção de rede deverá promover capacitação local
em  cada  município  beneficiado,  com  transferência  de  tecnologias  de  informação  e
comunicação, para até 5 (cinco) profissionais indicados pela Administração, disponibilizando
todo o material didático com licença livre e com cessão de uso por prazo indeterminado,
sem ônus adicional.

A capacitação deverá ser ministrada no idioma português, com carga horária de no
mínimo 8 horas/aula teóricas e 6 horas/aula praticas.

A  empresa  deverá  fornecer  aos  capacitandos  todo  o  material  didático,  livros  e
apostilas  necessários ao acompanhamento das aulas teóricas e práticas,  bem como os
manuais técnicos necessários ao exercício das atividades relacionadas ao gerenciamento e
administração da infraestrutura de comunicação.

Os  Profissionais  capacitados  deverão  estar  aptos  a  multiplicar  e  divulgar  os
conhecimentos tecnológicos recebidos, ou entidades indicadas pela Prefeitura, quanto ao
uso e  operação da infraestrutura  de comunicação e  do ambiente  operacional  instalado,
incluindo o controle de usuários.

A transferência de tecnologia deverá contemplar, entre outros, os seguintes itens:

• Instalação, configuração e administração da infraestrutura de comunicação.

• Instalação e atualizações de softwares embarcados nos elementos ativos.

• Configuração, gerenciamento e administração dos sistemas de segurança e
uso da infraestrutura de comunicação.

• Adição de  componentes  e  periféricos  de  comunicação  de  áudio,  dados  e
imagem.

• Geração  de  relatórios  de  atividades  dos  sistemas  que  integram  a
infraestrutura de comunicação.
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13 AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

A Prefeitura de Capão da Canoa avaliará os hardwares e softwares que integrarão a
solução, para verificação de desempenho, qualidade e conformidade com as especificações
técnicas deste Termo de Referência.

A Prefeitura poderá, a seu critério, realizar testes de campo para medir a qualidade
do sinal  e  o tráfego de rede do ponto  de enlace e acesso social,  do  ponto  de acesso
corporativo e do ponto de acesso público.

14 DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa que executará este projeto, elaborará Relatório de Execução do Objeto
Contratual,  consubstanciando os dados levantados e os resultados do trabalho técnico e
especializado executado durante a implantação.

Todos  os  requisitos  e  informações  relevantes  para  o  correto  funcionamento  da
solução deverão ser registrados no relatório.

O Relatório e seus anexos deverão ser entregues à contratante em 3 (vias) originais
impressas e em arquivo digital.

O relatório deverá constar:

• Os parâmetros de frequência, nível de ruídos e interferência verificados após
a instalação da solução, ilustrando as informações através de interfaces gráficas,
que visualizem a variação do sinal e os níveis de ruído;

• Fotografias dos itens instalados, incluindo as estruturas auxiliares, públicas ou
privadas, que foram aproveitadas para instalação de itens;

• Endereço  dos  locais  onde  foi  instalado  cada  item,  com  registro  das
coordenadas geográficas (Latitude e Longitude) aferidas por instrumento de GPS
(Global  Positioning  System)  próprio  para  esse  fim  e  a  especificação  e
informações  proprietárias  das  estruturas  prediais  ou  edificadas  aproveitadas
para alocação dos equipamentos;

• Registro da altura do ponto de instalação de antenas;

• Atestado de aptidão da solução implantada para tráfego de voz,  dados  e
imagem;

• Planta  da  cidade  digital,  identificando  o  local  de  cada  item  e  subitem
implantado.

• Projeto executivo AS-BUILT.
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15 DISPOSIÇÕES GERAIS

A qualquer momento, durante a vigência do Contrato de Execução de Projeto e de
comum  acordo  entre  as  partes  contratantes,  poderá  haver  atualização  tecnológica  dos
equipamentos, sendo, neste caso, obrigatória a apresentação de nova amostra completa do
item, para aprovação pelos técnicos da Prefeitura, sem aumento de custos para a mesma,
observando-se, ainda, o seguinte:

• A atualização só poderá ser executada após a emissão de documento oficial
pela Administração ou de seus prepostos, aceitando-a, após demonstração de
superioridade tecnológica da nova solução sobre a anterior;

• A  amostra  deverá  ser  encaminhada  juntamente  com  documento  técnico,
justificando a mudança por motivos alheios à vontade da Administração;

• A Administração reserva-se o direito de mandar proceder, por laboratórios ou
técnicos devidamente qualificados, testes das amostras mencionadas no item
anterior, para comprovação das especificações de qualquer componente.

Nos primeiros 10 (dez) dias úteis do período de vigência do Contrato de Execução,
haverá reuniões entre as partes para definição do processo de execução dos serviços. A
administração  poderá  solicitar  reuniões  presenciais,  por  videoconferência  e  outras
informações que acharem pertinente, em qualquer momento da execução da rede.

Caso  a  prestação  dos  serviços  não  ocorra  por  problemas  de  infraestrutura  não
motivados  pela  contratada,  o  fato  deve  ser  formal  e  tempestivamente  comunicado  à
Administração, acompanhado de justificação.

Ficarão a cargo da prefeitura os seguintes pontos:

• Providenciar  licença ambiental para a instalação de qualquer equipamento,
quando necessário;

• Auxiliar a contratada a obter as licenças necessárias junto a concessionárias
e órgãos competentes para instalação dos elementos de rede, equipamentos,
cabos óticos, torres, etc.

• Executar projeto específico para adequação da arquitetura de implantação de
acordo  com  as  características  topográficas,  demográficas  e  de  distribuição
urbana do município.

Afim de garantir  a construção da rede dentro de padrões mundiais, para otimizar
recursos e fazer a gestão de projeto/obra dentro dos padrões do PMI (Project Management
Institute), a empresa deverá possuir um profissional que tenha essa capacitação.

16 INFORMAÇÕES FINAIS

Projeto  elaborado pelo  Engenheiro  Elétrico  Narciso  Aquino Flesch,  registrado no
CREA com o número RS125937.
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A ART de Projeto (Anexo 2) referente a este documento é a de número  9272211,
registrada no CREA RS.

Comunicações com o engenheiro responsável :

• Fone: (54) 98434-7953

• E-mail: narciso@bereitengenharia.com

• Skype: narciso.flesch

• Empresa: Bereit – Projetos e Consultoria de Engenharia

• CNPJ: 18.940.768/0001-00

_______________________________
Prefeito do Município de Capão da

Canoa/RS
Pref. Amauri Magnus Germano

CPF: 537.778.320-49

_______________________________
Eng. Narciso Aquino Flesch

CREA RS125937
CPF: 943.282.930-87
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