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1. D
DESCRIÇÃO
O FUNCIO
ONAL DA CCENTRAL EM TEMPO FIXO
1.1.
1.1.11.
1.1.11.1.

Aspecto
os gerais do
o Sistema
Trânsito das mensagens
m
eentre os sub
bsistemas
Todas ass mensage ns emitidaas pelos co
ontroladorees são envviadas à
Central Geral
G
de Seemáforos em
m Tempo Fixo
F
atravéss do subsisttema de
comunicaação 3G oou sistema sem fio similar. A Central Geral
G
de
Semáforo
os em Tem
mpo Fixo é responsável pela em
missão de todas
t
as
mensagens para os controlado
ores, também através ddos mesmo
os meios
de comun
nicação.

1.1.22.
1.1.22.1.

Nívveis de agregação das eentidades do Sistema
O Sistem
ma de Sem
máforos em Tempos Fixos
F
deve rá operar com os
seguintess tipos dee entidadess lógicas para
p
efeitoo de comaandos e
relatórioss:
a) Cidade;
b) Árrea;
c) Su
ubárea;
d) Ro
otas;
e) Co
orredores;
f) Interseções;

1.1.22.2.

A entidade Cidade compreende todas as
a interseçções vinculadas ao
Sistema de
d Semáfor os em Tempos Fixos.

1.1.2.3.

A entidade Área compreende todas as interseções semafóricas que
operam vinculadas a cada uma das sete Centrais de Tráfego em Área ‐
CTA. A relação das interseções pertencentes a uma Área deverá ser
parametrizável, isto é, a associação entre interseções e áreas deve ser
configurável no Banco de Dados do Sistema.

1.1.2.4.

A entidade Subárea compreende um conjunto de interseções
semaforizadas que devem operar de forma coordenada entre si. Uma
subárea pode ser composta por uma única interseção. A CET definirá o
conjunto de interseções semaforizadas de cada Subárea. A relação das
interseções pertencentes a uma Subárea deverá ser parametrizável, isto
é, uma interseção poderá pertencer a uma Subárea durante a operação
de um determinado plano de tráfego e pertencer a outra Subárea em
outro plano.

1.1.2.5.

A

entidade

Rota

compreende

um

conjunto

de

interseções

semaforizadas, que não precisam operar de forma coordenada durante
a operação rotineira, mas que podem passar a operar em uma
programação especial em função de um comando operacional da
Central. A relação das interseções pertencentes a uma Rota deverá ser
parametrizável, isto é, a associação entre interseções e rotas deve ser
configurável no Banco de Dados do Sistema.
1.1.2.6.

A entidade Corredor compreende um conjunto de interseções
semaforizadas por onde passa expressiva quantidade de ônibus, que
não precisam operar de forma coordenada durante a operação
rotineira, mas que podem passar a operar em uma programação
especial em função de um comando operacional da Central. A relação
das interseções pertencentes a um Corredor deverá ser parametrizável,
isto é, a associação entre interseções e corredores deve ser configurável
no Banco de Dados do Sistema.

1.1.22.7.

A entidad
de Interseçãão é compo
osta pelos grupos
g
sem afóricos, ve
eiculares
e de pedestres, exisstentes em um cruzamento de duuas ou mais vias, ou
em uma travessia dde pedestre
es de meio
o de quadrra. Cada intterseção
será controlada po r um único
o controlad
dor. Cada ccontroladorr poderá
operar um
ma, ou maiis, interseçõ
ões. A assocciação das iinterseçõess com os
controlad
dores será ddeterminada pela CET.

1.1.33.
1.1.33.1.

Ban
nco de dado
os
A Central Geral de SSemáforos em
e Tempo Fixo deveráá possuir um
m banco
de dado
os onde seerão armaazenadas as informaçções referentes à
Engenharria de Trânnsito de tod
das as interseções da Cidade, taais como
planos de
e tráfego, taabelas horáárias, parâm
metros dos ccontroladorres, etc.,
ou seja, todas
t
as infformações necessárias
n
para a proggramação, consulta
e operaçãão do Sistem
ma.

1.1.33.2.

A integralização de novos dado
os no Banco
o de Dadoss deverá ocorrer de
forma ind
dependentee para cadaa Centrais de
d Tráfego em Área ‐ CTA, de
forma a não
n afetar a operacionalidade de outra Centrral Regional.

1.1.33.3.

Cada Cen
ntrais de Trráfego em Área
Á
‐ CTA deverá poossuir um banco
b
de
dados on
nde serão arrmazenadas as informações referrentes à Enggenharia
de Trânsito de todaas as interse
eções da Árrea a ela viinculada, taais como
e tráfego, taabelas horáárias, parâm
metros dos ccontroladorres, etc.,
planos de
ou seja, todas ass informaçõ
ões necesssárias paraa a programação,
consulta, manutençãão e operaçção do Siste
ema.

1.1.33.4.

Os banco
os de dados deverão po
oder ser ed
ditáveis peloo usuário co
onforme
seu nível de acesso hierárquico
o, a fim de permitir
p
a i nclusão, exxclusão e
modificaçção dos seuus registros..

1.1.33.5.

A Contratada deverrá inserir no
n banco de dados daa Central Geral
G
de
Semáforo
os em Tem
mpo Fixo to
odos os pa
arâmetros nnecessárioss para a
operação
o dos conttroladores por ela co
ontrolados conforme valores
definidoss pela CET e repassados à CONTRA
ATADA.

1.1.44.
1.1.44.1.

Cap
pacidade
O Sistema de Semáfforos em Tempos Fixo
os deverá teer capacidaade para
operar pe
erfeitamentte 4.000 controladoress. O Sistemaa de Semáfforos em
Tempos Fixos deverrá ter capacidade para
a operar peerfeitamentte 5.000
ões semaforrizadas. O Sistema
S
de Semáfoross em Temp
pos Fixos
interseçõ
deverá te
er capacidadde para ope
erar perfeita
amente 1.0000 subáreaas.

1.1.44.2.

Para tanto, os subsisstemas Cen
ntral Geral de
d Semáforros em Tem
mpo Fixo,
Subsistem
ma de Com
municação e Centrais de
d Tráfego em Área ‐ CTA de
Semáforo
os em Temppos Fixos de
everão estar dimensionnadas e pre
eparadas
para operar na capaacidade estipulada sem
m a necessiidade do accréscimo
de quaisq
quer elemenntos adicion
nais de hard
dware ou sooftware.

1.2.
1.2.11.
1.2.11.1.

Funcion
nalidades do
o Sistema d e Semáforo
os em Temp
pos Fixos
Reccursos
Os operaadores da CCentral Gerral de Semáforos em Tempo Fixxo e das
Centrais de Tráfegoo em Área ‐ CTA deverrão poder ller o horáriio (hora,
minuto e segundo) e a data pre
esentes no relógio
r
do ccontrolador.

1.2.11.2.

Os operaadores da CCentral Gerral de Semáforos em Tempo Fixxo e das
Centrais de Tráfegoo em Área ‐ CTA devverão podeer ler o estado do
controlad
dor, no mín imo, para os
o seguintess parâmetroos correntes: plano,
modo de operação, estágio, tro
oca horária atual e tem
mpo de ciclo.

1.2.1.3.

A Central Geral de Semáforos em Tempo Fixo e as Centrais de Tráfego
em Área ‐ CTA deverão apresentar o recurso de ler os planos de tráfego
residentes no controlador bem como sua Tabela Horária de Mudança
de Planos (upload) para efeito de consulta e alteração.

1.2.1.3.1.

Ao fazer o “upload” de planos e da tabela horária a Central Geral de
Semáforos em Tempo Fixo deverá fazer a consistência com os dados
armazenados no banco de dados. Sempre que ocorrerem diferenças
entre os dados do controlador e os dados da central o sistema deverá
apresentar os valores diferentes e oferecer a opção de gravar ou não
os dados do controlador no banco de dados da central.

1.2.1.4.

Deverá existir o recurso de programar um plano de tráfego na Central
Geral de Semáforos em Tempo Fixo ou na Central de Tráfego em Área ‐
CTA correspondente e descarregá‐lo no controlador (download), de
modo que ele passe a constituir um dos planos de tráfego residentes no
controlador.

1.2.1.5.

Deverá existir o recurso de programar a Tabela Horária de Mudança de
Planos do controlador na Central Geral de Semáforos em Tempo Fixo ou
na Central de Tráfego em Área ‐ CTA correspondente e descarregá‐la no
controlador (download), de modo que ela passe a constituir a Tabela
Horária de Mudança de Planos vigente no controlador.

1.2.1.5.1.

Ao fazer o “download” de planos e da tabela horária para o
controlador a Central deverá fazer a consistência com os dados
armazenados no banco de dados. Sempre que ocorrer diferenças
entre os dados que se quer enviar ao controlador com os dados
armazenados no banco de dados o sistema deverá apresentar os
valores diferentes e oferecer a opção de enviar ou não os dados ao
controlador.

1.2.22.
1.2.22.1.

Imp
posição de modo
m
e pla no
Deverá se
er possível, a partir daa Central Geral de Sem
máforos em
m Tempo
Fixo e daas Centrais de Tráfego em Área ‐ CTA corresspondente, impor a
vigência imediata dde um dos modo/plan
nos de tráffego reside
entes no
controlad
dor durantee um perío
odo de tem
mpo program
mado. A im
mposição
deverá poder
p
ser eexecutada no
n nível de
e subárea, corredor, rota, ou
controlad
dor.

1.2.22.2.

Na impo
osição de m
modo/plano deverá ser inseriddo horário e data
(dia/mês) de entraada e a duração
d
da
a imposiçãoo em minutos. O
controlad
dor deverá aatender a im
mposição uma única veez para a data mais
próxima. Sempre deeverá ser informado o horário e ddata da imp
posição e
sua duraçção para quue esta funccionalidade seja executtada.

1.2.22.3.

A Central deverá faazer a conssistência pa
ara garantirr que o horário de
início da imposição seja superior a cinco minutos
m
do horário viggente no
sistema.

1.2.22.4.

A imposiçção de moddo/plano de
everá se sob
brepor a enntrada de plano por
tabela ho
orária. Quaando da lib
beração da imposição de modo//plano o
controlad
dor deverá aassumir o plano
p
vigentte da tabelaa horária.

1.2.33.
1.2.33.1.

posição do Amarelo
A
Inttermitente
Imp
Deverá se
er possível, a partir daa Central Geral de Sem
máforos em
m Tempo
Fixo e daas Centrais de Tráfego em Área ‐ CTA corresspondente, impor a
operação
o em Amarrelo Interm
mitente de um controolador duraante um
período de
d tempo p rogramado.

1.2.33.2.

Na impossição da opeeração em Amarelo
A
Inttermitente deverá ser inserido
horário e data (diaa/mês) de entrada e a duração da imposição em
minutos. O controla dor deverá atender a imposição uuma única vez
v para
a data mais próximaa. Sempre deverá
d
ser informado o horário e data da
imposição e a duuração da imposição da operaação em Amarelo
A
Intermite
ente para quue esta funccionalidade
e seja execuutada.

1.2.33.3.

A Central deverá faazer a conssistência pa
ara garantirr que o horário de
início da imposição sseja superio
or a cinco minutos
m
do hhorário vige
ente.

1.2.33.4.

A imposiçção do Amaarelo Interm
mitente devverá se sob repor a enttrada de
plano por tabela horrária. Quando da libera
ação da impposição do Amarelo
A
Intermite
ente o conttrolador de
everá assum
mir o planoo vigente da tabela
horária.

1.2.44.

Horrário de Ve
erão ‐ deveerá ser posssível, na Ce
entral Gerall de Semáforos em
Tem
mpo Fixo e da Centrrais de Trááfego em Área ‐ CTA
TA correspo
ondente,
pro
ogramar a entrada e saaída do Horáário de Verã
ão.

1.2.55.

Verrificação pe
eriódica ‐ A Central Ge
eral de Semáforos em TTempo Fixo
o deverá
con
nsultar o estado
e
doss seus con
ntroladores, a intervaalos com duração
con
nfigurável, a fim de veerificar se permanece
p
m operanddo corretam
mente. A
durração deste
e intervalo deverá serr configurávvel, indepeendentemen
nte para
cad
da controlad
dor, dentroo de uma faaixa de 1 a 720 minutoos, em passsos de 1
min
nuto.

1.2.66.

Mo
odo apagado ‐ Deverá ser possíve
el programa
ar o desligaamento doss grupos
sem
mafóricos po
or tabela hoorária ou im
mposição da
a central.

1.2.66.1.

Deverá se
er possível, a partir daa Central Geral de Sem
máforos em
m Tempo
Fixo e daa Centrais dde Tráfego em Área ‐ CTA corresspondente, impor a
operação
o em Modo Apagado de um controlador duraante um período de
tempo prrogramado..

1.2.66.2.

Na imposição da ooperação em Modo Apagado
A
d everá ser inserido
horário e data (diaa/mês) de entrada e a duração da imposição em
minutos. O controla dor deverá atender a imposição uuma única vez
v para
d
ser informado o horário e data da
a data mais próximaa. Sempre deverá
imposição e a dura ção da imp
posição da operação eem Modo Apagado
A
para que esta funcioonalidade se
eja executada.

1.2.66.3.

A imposiçção do Moddo Apagado
o deverá se
e sobrepor a entrada de
d plano
por tabe
ela horária.. Quando da
d liberaçã
ão da impoosição do Amarelo
A
Intermite
ente o conttrolador de
everá assum
mir o planoo vigente da tabela
horária.

1.2.77.

Alteeração tem
mporária doos tempos de
d verde do plano viggente ‐ Deverá ser
posssível, a parrtir da Centtral Geral de
e Semáforo
os em Temppo Fixo e daa Central
Reggional correspondentte, impor a vigência imediatta de um
m Plano
Tem
mporário, cópia
c
do pplano vigen
nte no controlador, com alteraação da
disttribuição do
os Tempos de Verde de
d seus estágios, dura nte um perríodo de
tem
mpo programado. A im
mposição deverá
d
poder ser execcutada no nível de
con
ntrolador.

1.2.77.1.

Na impossição da altteração tem
mporária do
os tempos de verde do
d plano
vigente deverá
d
ser inserido horário e da
ata (dia/mêês) de entrrada e a
duração da imposiçção em minutos. O controlador
c
r deverá attender a
imposição uma únicca vez para a data mais próxima. Sempre de
everá ser
informad
do o horárioo e data daa imposição e a duraçãão da imposição de
alteração
o temporári a para que esta funcionalidade seeja executad
da.

1.2.77.2.

Neste comando, o ttempo de ciclo
c
deve permaneceer fixo. O comando
deverá in
nformar de quantos se
egundos é a variação, qqual é o esttágio e a
posição dele
d
dentroo da sequên
ncia de estágios que ddeverá perd
der esse
tempo e qual é o esstágio e sua posição de
entro da seqquência de estágios
que deve
erá ganhar eesse tempo e, além dissso, qual é o início de estágio
e
e
a posição
o dele dentrro da sequê
ência de esttágios que ddeverá perm
manecer

inalterado.
1.2.88.

Alteeração temporária da defasagem do plano vigente
v
‐ Deeverá ser po
ossível, a
parrtir da Central Geral de Semáfo
oros em Te
empo Fixo e das Cen
ntrais de
Tráfego em Área
Á
‐ CTA correspond
dente, impo
or a vigênccia imediataa de um
Plano Temporrário, cópia do plano vigente
v
no controlador
c
r, com alterração da
deffasagem, du
urante um pperíodo de tempo pro
ogramado. A imposição
o deverá
pod
der ser execcutada no nnível de controlador.

1.2.88.1.

Na impossição da altteração tem
mporária da
a defasagem
m do plano
o vigente
deverá se
er inserido horário e data
d
(dia/mês) de entraada e a durração da
imposição em minuttos. O controlador devverá atendeer a imposiçção uma
única vezz para a daata mais prróxima. Sem
mpre deverrá ser inforrmado o
horário e data da iimposição e a duraçã
ão da impoosição da alteração
a
temporárria para quee esta funcionalidade seja
s executaada.

1.2.88.2.

Neste comando, o ttempo de ciclo
c
deve permaneceer fixo. O comando
deverá informar
i
dde quantoss segundoss é a varriação. Deffasagens
positivas devem atr asar a proggramação original e deefasagens negativas
devem ad
diantar a prrogramação
o original.

1.2.99.

Noss casos dass imposiçõees previstass nos itens 0, 1.2.3, 11.2.6, 1.2.7
7 e 1.2.8
devverá ser posssível, a parrtir da Centtral Geral de
e Semáforoos em Temp
po Fixo e
dass Centrais de
d Tráfego eem Área ‐ CTA corresp
pondente, liberar a im
mposição
anttes do horárrio program
mado, retorn
nando o con
ntrolador ppara o plano
o vigente
preevisto na tab
bela horáriaa.

1.2.110.

A transmissão
t
o de falhas entre a ce
entral e o controladoor deverá seguir os
cód
digos abaixo
o. A numerração não utilizada
u
na
a tabela ab aixo fica re
eservada
parra codificarr outras faalhas que a CET julg
gar necesssário transm
mitir do
con
ntrolador paara a centraal de semáfo
oros de Tem
mpo Fixo. A definição de
d falhas
e seus
s
respecctivos códiggos para transmissão
t
o à central de semáfforos de
Tem
mpo Fixo é uma atribuiição exclusiiva da CET.
Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
...
40
41
42
43
44
45
46
47
48
...
60
61
62
63
64
...

Descrição
o ‐ Apagado
Grupo Semafóricco ‐ Vermelho
Grupo Semafóricco ‐ Amarelo ‐ Apagado
pagado
Grupo Semafóricco ‐ Verde ‐ Ap
o ‐ Apagado
Foco ‐ Vermelho
Foco ‐ Amarelo ‐ Apagado
Foco ‐ Verde ‐ Apagado
ole ‐ Embande irado
Foco Vermelha fora de contro
ora de controlee ‐ Embandeiraado
Foco Amarela fo
o
Foco Verde fora de controle ‐ Embandeirado
V
‐ Faltaa de acioname nto
Falha Detector Veicular
V
‐ Acionamento diretto
Falha Detector Veicular
P
‐ Falta de acionameento
Falha Detector Pedestre
P
‐ Acio
onamento direeto
Falha Detector Pedestre
nça
Deesrespeito Verrde de Seguran
Deesrespeito Entreverde ‐ Amaarelo
Deesrespeito Entreverde ‐ Verm
melho Intermiitente
Deesrespeito Entreverde ‐ Verm
melho de Limp
peza
Deesrespeito ao Tempo
T
Máxim
mo de Permanêência no Estágiio
Co
onflito de Verd
de
Am
marelo Intermitente por Falh
ha

Falha de handseet
w
Falha de CPU ‐ watchdog
orta Aberta Con
ntrolador
Po
Po
orta Aberta Pai nel de Facilidades
Falha de Comunicação com GP
PS
Sobretensão na alimentação
Subtensão na aliimentação

onfirma Recebimento ‐ Incom
mpleto
Falha de Comunicação Não Co
onfirma Recebimento ‐ Nenh
hum Dado
Falha de Comunicação Não Co
omunica
Falha de Comunicação Não Co

1.3.
1.3.11.
1.3.11.1.

Interfacce Operador ‐ Central
Reccursos gráficos
A Contrattada deveráá produzir e instalar no
o Sistema toodos os dessenhos e
gráficos necessários
n
s para a visualização de
d toda a á rea controllada nos
níveis de detalhameento listados nos itens 1.3.1.6 a 1. 3.1.18. O Operador
O
deverá poder
p
passaar, facilmen
nte, de um nível de ddetalhamen
nto para
outro.

1.3.11.2.

d
posssuir elementos estáticcos, cuja fi nalidade é exibir o
As telas devem
sistema viário
v
e o p osicioname
ento dos eq
quipamentoos, e por ele
ementos
dinâmico
os, cuja finallidade é exibir o estado
o dos equippamentos.

1.3.11.3.

O Operad
dor deverá poder sele
ecionar o conjunto
c
dee elemento
os, tanto
estáticos como dinâ micos, que deseja consultar em caada tela (layers).

1.3.11.4.

A Contratada deverrá instalar no Sistema
a o conjunnto de ferraamentas
necessáriio para quue a CET possa
p
acresscentar, eliiminar e editar os
desenhoss e gráficos em questão
o.

1.3.11.5.

Os recurrsos descri tos nos ittens 1.3.1.6 a 1.3.1..18 deverãão estar
disponíve
eis na Centrral Geral de
e Semáforos em Temppo Fixo e naa Central
de Tráfeggo em Área ‐ CTA corre
espondente.

1.3.11.6.

Cidade ‐ Deverá ser possível vissualizar num
ma única teela a Cidade
e de São
ntrole de zoom
z
para variar o nível
n
de
Paulo. Deverá haveer um con
visualizaçção da tela aaté chegar a um cruzamento.

1.3.11.7.

Os elementos estáticcos são:
a) Princip
pais vias da cidade, em
m forma simp
plificada, coom seu nom
me;
b) Princip
pais pontos de referênccia da cidad
de;
c) Limitess das Centraais de Tráfe
ego em Área
a ‐ CTA;
d) Limitess das subár eas;

e) Interseções controladas;
f) Localização dos controladores.
1.3.1.8.

Os elementos dinâmicos são:
a) Controladores com falhas;

1.3.1.9.

Centrais de Tráfego em Área ‐ CTA ‐ Deverá ser possível visualizar numa
única tela a região correspondente a cada Central de Tráfego em Área ‐
CTA.

1.3.1.10.

Os elementos estáticos são:
a) Principais vias das Centrais de Tráfego em Área ‐ CTA, em forma
simplificada, com seu nome;
b) Principais pontos de referência das Centrais de Tráfego em Área ‐
CTA;
c) Limites das subáreas;
d) Interseções controladas;
e) Localização dos controladores.

1.3.1.11.

Os elementos dinâmicos são:
a) Tipo de controle vigentes nos controladores;
b) Controladores operando sob planos impostos;
c) Controladores operando sob controle manual;
d) Controladores com falhas.

1.3.1.12.

Subárea ‐ Deverá ser possível visualizar numa única tela a região
correspondente a cada Subárea.

1.3.1.13.

Os elementos estáticos são:
a) Principais vias da Subárea, em forma simplificada, com seu nome e
suas mãos‐de‐direção;

b) Principais pontos de referência da Subárea;
c) Interseções controladas;
d) Localização dos controladores.
1.3.1.14.

Os elementos dinâmicos são:
a) Tipo de controle vigentes nos controladores;
b) Controladores operando sob planos impostos;
c) Controladores operando sob controle manual;
d) Controladores com falhas.

1.3.1.15.

Corredor ou rota ‐ Deverá ser possível visualizar numa tela cada um dos
corredores e rotas predefinidos pela CET.

1.3.1.16.

Os elementos estáticos são:
a) Principais vias do Corredor, ou da Rota, em forma simplificada, com
seu nome e suas mãos‐de‐direção;
b) Principais pontos de referência do Corredor, ou da Rota;
c) Interseções controladas;
d) Localização dos controladores.

1.3.1.17.

Os elementos dinâmicos são:
a) Tipo de controle vigentes nos controladores;
b) Controladores operando sob planos impostos;
c) Controladores operando sob controle manual;
d) Controladores com falhas.

1.3.1.18.

Interseção

1.3.1.19.

Os elementos estáticos são:
a) Nome das vias e suas mãos‐de‐direção;

b) Diagrama de estágios da interseção;
c) Localização do controlador;
d) Localização dos grupos focais;
e) Sinalização horizontal relacionada com a sinalização semafórica.
1.3.1.20.

Os elementos dinâmicos são:
a) Tipo de controle vigente no controlador;
b) Controlador operando sob plano imposto;
c) Controlador operando sob controle manual;
d) Controlador com falha.

1.3.1.21.
1.3.1.21.1.

Alarmes
Todo o sistema de alarmes deverá ser configurável de modo a
permitir a visão em tela ou no vídeo‐wall ou ambos.

1.3.1.21.2.

O Sistema deverá acionar indicação visual na Estação de Trabalho do
Operador e no vídeo‐wall no caso de falha em algum elemento do
Sistema, seja na Central, no subsistema 3G, ou nos controladores.

1.3.1.21.3.

Deverão ser previstas quatro classes de alarmes em função da
gravidade da falha.

1.3.1.21.4.

Os alarmes deverão estar disponíveis na Central Geral de Semáforos
em Tempo Fixo e na Central Regional correspondente.

1.3.1.21.5.

Deverá ser prevista pelo menos três formas de desarme dos alarmes:
automático após reconhecimento da falha pelo sistema, automático
após a solução da falha e por comando do operador. Sendo que a
forma de desarme deverá ser configurável por tipo de falha.

1.3.1.22.
1.3.1.22.1.

Intervenções do Operador
Os recursos descritos anteriormente e todos os demais necessários
para o desempenho do Sistema deverão ser inseridos através de
comandos do Operador.

1.3.1.22.2.

Os comandos deverão estar disponíveis na Central Geral de
Semáforos em Tempo Fixo e na Central de Tráfego em Área ‐ CTA
correspondente.

1.3.1.22.3.

Sempre que couber, os comandos deverão poder ser solicitados nos
níveis de Área, Subárea, Rota e Corredor além da solicitação para
uma única Interseção a fim de reduzir o volume de digitações que o
operador precisa realizar.

1.3.1.22.4.

O Operador somente poderá iniciar suas ações no Sistema após a
digitação de sua respectiva senha.

1.3.1.23.
1.3.1.23.1.

Relatórios
Deverão ser emitidos relatórios na Central Geral de Semáforos em
Tempo Fixo e na Central de Tráfego em Área ‐ CTA correspondente,
sobre o histórico de ocorrências do Sistema (log do Sistema).

1.3.1.23.2.

Quando couber, os relatórios serão detalhados em função das
entidades lógicas descritas anteriormente.

1.3.1.23.3.

Os principais relatórios que deverão ser disponibilizados referem‐se
às falhas dos equipamentos do Sistema, aos comandos operacionais
inseridos e ao período de atuação de cada Operador.

1.3.1.23.4.

Sempre que couber, os relatórios deverão poder ser solicitados nos
níveis de Área, Subárea, Rota e Corredor além da solicitação para
uma única Interseção a fim de reduzir o volume de digitações que o
operador precisa realizar.

1.3.11.23.5.

Deveráá ser possíível solicitar ao sistem
ma relatórioos sobre os
o dados
armaze
enados no banco de dados,
d
deve
endo ser coonfigurável os itens
que se
e quer obterr.

1.3.11.23.6.

Todos os relatóriios descrito
os acima de
everão podder ser visu
ualizados
em tela, impresssos e/ou exxportados para
p
arquivvo, pelo me
enos, no
formatto texto.

1.3.11.24.
1.3.11.24.1.

Hierarquia de acessoo
Deverãão existir qquatro níve
eis de acessso às açõ es de conttrole do
Operador, tanto dda Central Geral
G
de Semáforos em
m Tempo Fixxo como
entrais de TTráfego em
m Área ‐ CT
TA, que serrão autorizzadas de
nas Ce
acordo
o com o grau de responsabili
r
idade e attribuição de
d cada
operad
dor, atravéss de senhas individuaiss. O Operaddor somente
e poderá
iniciar suas açõees no Sistema após a digitação de sua re
espectiva
senha..

1.4.
1.4.11.
1.4.11.1.

Program
mação semaafórica
Tem
mpos de seggurança
Os valore
es dos temppos de segurança, associados a caada configurração de
estágio de
d cada conntrolador estarão armazenados nno Banco de Dados
da Centraal Geral de Semáfoross em Tempo
o Fixo e da Central de Tráfego
em Área ‐ CTA correespondente.

1.4.22.
1.4.22.1.

Faixxa de valore
es dos parâ metros
Quando couber, a faixa de valores
v
ace
eitável paraa um determinado
parâmetrro da proggramação semafórica
s
(valores coorresponde
entes de
mínimo e máximo) deverão esstar armaze
enados no BBanco de Dados
D
da
Central Geral
G
de Sem
máforos em
m Tempo Fixxo e da Cenntral de Tráfego em
Área ‐ CT
TA correspo ndente.

1.4.33.
1.4.33.1.

Planos de tráfe
ego
A Centrall Geral de SSemáforos em Tempo Fixo e as CCentrais de Tráfego
em Área ‐ CTA deve rão ter a caapacidade de
d armazenaar, nos seuss Bancos
de Dadoss, 25 planoos de tráfeggo para cada controlaador. Um plano
p
de
tráfego somente
s
pooderá ser armazenado
a
o após ter sido aprovvada sua
consistên
ncia em relaação aos tempos de se
egurança beem como à faixa de
valores aceitáveis paara cada parâmetro programado.

1.4.44.
1.4.44.1.

Enttrada de plaanos
A Centrall Geral de SSemáforos em Tempo Fixo e as CCentrais de Tráfego
em Área ‐ CTA deveerão ter a caapacidade de
d armazennar a tabelaa horária
de entrad
da de planoos de cada controlador, compostaa pelos horrários de
troca de planos em
m cada subáárea, corred
dor, rota e controlado
or. Cada
evento se
erá compossto pelos paarâmetros hora,
h
minutto e segund
do. Cada
evento de entrada dde plano po
oderá ser acionado toodos os diass, ou em
todos os dias úteis, ou em um conjunto de
d dias da ssemana, ou
u em um
conjunto de datas.

1.4.55.
1.4.55.1.

Elaboração dos planos
Os operaadores da CCentral Geral de Sem
máforos em
m Tempo Fixo e da
Central de
d Tráfego eem Área ‐ CTA
C corresp
pondente deeverão pod
der criar,
alterar e eliminar oss planos de tráfego arm
mazenados na Central Geral de
Semáforo
os em Temppo Fixo e naa Centrais de
d Tráfego eem Área ‐ CTA
C bem
como a taabela horárria de troca de planos.

1.4.66.
1.4.66.1.

Eveentos especciais
Deverá ser possívell programar ações, ta
abelas e plaanos para eventos
eciais.
especiais, como feriaados e operrações espe

1.4.77.
1.4.77.1.

Mo
odos de ope
eração
As intersseções sem
maforizadas deverão poder
p
operrar nos mo
odos de
operação
o descritos de 1.4.8 a 1.4.12 qua
ando estiveerem operaando em
controle centralizad o.

1.4.88.
1.4.88.1.

Mo
odo Amarelo
o Intermite nte
Deverá se
er possível atribuir a certo
c
plano a operaçãoo no modo amarelo
intermite
ente. Neste modo, todo
os os grupo
os focais vei culares ope
eram em
amarelo intermitennte e tod
dos os grupos focaais de pe
edestres
permanecem apagaddos.

1.4.99.
1.4.99.1.

Mo
odo Manual
Neste mo
odo de opeeração, a duração
d
dos estágios é imposta por um
Operador de Tráfegoo, em camp
po, de acordo com seqquência de estágios
preestabelecida no controlado
or e respeitando tem
mpos de se
egurança
programaados.

1.4.110.
1.4.110.1.

Mo
odo Temposs Fixos Isola do
Neste mo
odo de opeeração, serãão mantidos os tempoos fixos de estágios
na intersseção semaaforizada, de
d acordo com os va lores especcificados
pelo plan
no de tráfeggo vigente.

1.4.110.2.

A duração
o dos estággios deverá poder ser programáve
p
el em passo
os de um
segundo.

1.4.111.
1.4.111.1.

Mo
odo Temposs Fixos Coorrdenado
Neste mo
odo de opeeração, a in
nterseção semaforizad
s
da opera de forma
sincronizada e coorddenada com
m outras inte
erseções seemaforizadaas.

1.4.111.2.

A duração
o dos estággios deverá poder ser programáve
p
el em passo
os de um
segundo.

1.4.112.

Mo
odo Apagado
Deverá ser
s possíve l impor o controlado
or no moddo apagado
o. Neste

1.4.112.1.

modo, to
odos os gruupos focaiss veiculares e todos oos grupos fo
ocais de
pedestres permaneecem apaggados. Devverá ser ppossível, também,
t
programaar o modoo apagado selecionando somennte alguns grupos
semafóriccos.
1.5.
1.5.11.

Serviçoss
A Contratada
C
deverá
d
inseerir, no bancco de dadoss da Centraal em Tempo
os Fixos,
tod
dos os parâm
metros neccessários paara a operaçção de todoos os contro
oladores
porr ela contro
olados, connforme valo
ores definid
dos pela CCET e repasssados à
Con
ntratada.

1.5.22.

A Contratada
C
deverá, duurante o pe
eríodo de vigência do Contrato, fornecer
f
sup
porte técnicco capaz de elucidar ass dúvidas que os técniccos da CET venham
a teer em relaçção à param
metrização,, Banco de Dados, Harrdware, Ap
plicativos
do Sistema, Su
ubsistema dde Detecção
o, Interface
e do Operaddor com o Sistema,
S
Sisttema Operaacional, be m como qu
ualquer asssunto cujo conhecimento seja
neccessário parra a program
mação, parrametrização, operaçãoo e manute
enção do
Sisttema. Sendo que o praazo para atendimento do Suportee Técnico so
olicitado
será de 3 (trrês) dias uuteis, pode
endo ser estendido,
e
por solicitaação da
o da CONTR
RATANTE.
CONTRATADA, mediante autorização

2. EESPECIFICA
AÇÕES TÉCNICAS D
DO SISTEM
MA TEMPO
O FIXO
2.1.
2.1.11.

Comuniicação Tempo Fixo
Na data da im
mplantaçãoo dos sistemas a CON
NTRATADA deverá inttegrar a
Cen
ntral Geral de Semáfooros Tempo Fixo à central de M
Monitoramento de
Con
ntroladoress Semafóricoos para Manutenção.

2.1.11.1.

Nos caso
os onde o controlado
or em cam
mpo estiverr operando
o com o
módulo de monitooramento, conforme
c
item 3.1, a comunicaação de
dados com a Centraal deverá se
er implemen
ntada atravvés deste, de
d forma
a compaartilhar o ccanal de comunicaçã
c
o adotadoo pelo Sistema de
Monitoraamento de CControladores Semafóricos para M
Manutenção
o.

2.1.22.
2.1.22.1.

otocolo de Comunicaçã
C
ão
Pro
A comun
nicação de dados devverá ocorrer através da utilização dos
protocolo
os UTMC2 oou NTCIP.

2.1.22.2.

O protoco
olo UTMC2 deverá segguir o padrão como seggue:
a) UTMC ‐ TS003__003: 2009
9 ‐ The UTMC
U
Fra mework Technical
T
Specifiication
b) UTMC ‐ TS004_0006: 2010 ‐ UTMC
U
Object Registry ‐ UM/008, UG405 –
TC. EXCETO os que se seguem,
s
que não são oobrigatórioss:
Full UT
‐utcType2ScootSaampleReporrtInterval
‐utcType2ScootDeetectorCount

‐utcControlFn
‐utcControlPV
‐utcControlSG
‐utcControlLL
‐utcControlFM
‐utcControlTO
‐utcControlCP
‐utcControlGO
‐utcControlMO
‐utcReplyGn
‐utcReplyFC
‐utcReplyWI
‐utcReplyCG
‐utcReplyGR1
‐utcReplyRR
‐utcReplyLFn
‐utcReplyVC
‐utcReplyVO
‐utcReplyVQ
‐utcReplyCA
‐utcReplyCR
‐utcReplyCL
‐utcReplyCSn
‐utcReplyVSn
‐utcReplyTPn
‐utcReplyLC
‐utcReplyMR
‐utcReplyMF
‐utcReplyML
2.1.2.3.

Deverá atender as normas definidas por UTMC DevelopmentGroup

(UDG), apresentadas no site http://www.utmc.uk.com/index.php,
utilizando a versão mais recente dos protocolos definidos nas normas
aplicáveis do UTMC, que estejam no estágio de recomendação ou
acima, incluindo todas as emendas a essas normas, aprovadas ou
recomendadas, quando da data da instalação dos sistemas.
2.1.2.4.

A comunicação deverá, também, possibilitar o envio e recebimento dos
parâmetros listados nas planilhas e códigos fontes, que podem ser
obtidos

no

link

<http://www.cetsp.com.br/internew/informativo/anexoCo‐digo.zip>
(Portaria 02/14 – SMT.GAB), utilizando‐se de XML sobre HTTP,
conforme

item

6.2.2.

da

especificação

UTMC‐TS003.003:2009,

caracterizando:
a) Transmissão de um ou mais Planos de Tráfego para o controlador;
b) Transmissão da Tabela Horária para o controlador;
c) Recepção do controlador dos mesmos dados dos itens “a” e “b”;
d) Impor e liberar planos/modos;
e) Confirmação do controlador do recebimento dos parâmetros
enviados pela Central;
f) Monitoramento de estado;
g) Monitoramento de falhas.
2.1.2.5.

Qualquer que seja a solução de protocolo adotada pela CONTRATADA
(UTMC2 ou NTCIP) deverá estar acompanhada da implementação
descrita no subitem anterior.

2.1.2.6.

No caso da ocorrência de objetos NTCIP com funcionalidades similares a
dos parâmetros XML, os comandos deste último deverão prevalecer e
serão estes comandos que deverão ser implementados.

3. EESPECÍFICA
AÇÕES GE
ERAIS
3.1.

Especificação Téccnica do Módulo de
d Monito
oramento de Contro
oladores
Semafóricos por GPRS

3.1.11.
3.1.11.1.

Desscrição do Sistema:
S
O Sistemaa de Monitooramento de
d Controladores Semaafóricos con
nsiste da
comunicaação entre os Módulo
os de Monitoramentoo de Contro
oladores
Semafóricos com a Central de Monittoramento de Contro
oladores
Semafóricos – Manuutenção de Sinalização Semafóricaa.

3.1.22.
3.1.22.1.

Ob
bjetivo:
O Módulo de Monnitoramentto GSM/GP
PRS e GPSS, que pod
derá ser
integrado
o ao Controolador Semafórico de forma a peermitir as se
eguintes
caracteríssticas mínim
mas:
I.

Sinccronismo dde relógio nos
n controla
adores sem
mafóricos uttilizando
GPSS:

II.

O horário GM
MT deveráá ser transmitido paara o controlador
mafórico, e eeste fará o devido ajusste para o h orário de Brasília.
B
sem

3.1.22.2.

Monitorar no Cont rolador Semafórico: Falta de E nergia, Sub
btensão,
Amarelo Intermitentte, Desligad
do/Apagado
o, Estacionaado e Portaa Aberta,
M
ento;
e transmitir para a CCentral de Monitorame

3.1.22.3.

Deverá possuir o recurso para desliigar e liggar o con
ntrolador
remotam
mente (“reseet”), ou seja desenergizar e enerrgizá‐lo novamente,
através da
d Central de Monitoramento, respeitanddo a sequê
ência de
partida

do

contrrolador,

conforme

especificaçções

técnicas

de

controlad
dores semaffóricos da CET;
C
3.1.22.4.

Transmitiir os dadoss do No‐brreak, utiliza
ando protoccolo SNMP
P para a
Central de Monitoraamento;

3.1.22.5.

Possibilitaar a comun icação com
m a Central de
d Tempos Fixos, transsmitindo
e receben
ndo os dadoos utilizando protocolo
o UTMC‐2 e XML sobre
e HTTP.
O equipamen
e
to não de verá causaar danos ou interferêências de qualquer
q

3.1.33.

esp
pécie que comprom etam o pleno
p
funccionamentoo do controlador
sem
mafórico, sisstemas adjaacentes e outros equip
pamentos quue não façaam parte
do sistema;
3.1.44.

Devverá atend
der a portaaria nº 00
02/14 – SM
MT.GAB quue dispõe sobre a
pad
dronização de protocoolos de com
municação dos sistem
mas intelige
entes de
mo
onitoramentto, controlle e fiscalização de trânsito (ITS – Intelligent
Transportation
n Systems) , dos siste
emas de controle dee semáforos e das
cen
ntrais de controle e tra nsporte em
mpregados no
n Municípiio de São Paaulo;

3.1.55.

Devverá ser uttilizado o pprotocolo UTMC‐2 para efetuar a comunicaação dos
dad
dos de mo
onitoramennto descritos no item
m 3.1.1, cconforme as
a MIBs
deffinidas na taabela a seg uir. O Sistema de Mon
nitoramentoo deverá pe
ermitir a
com
municação nos
n protocoolos HTTP, UTMC‐2
U
e SNMP em um
m único can
nal.
Objetoss UTMC2 parra Central dee Monitoram
mento e Mód
dulo de Monnitoramento
o

Reply GPn ‐ 1.3.6.1.4.1.13267.3 .2.5.1.1.25
bitt 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bitt 2 bit 1 bit 0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
1
0

0
0
0
1
0
0

0
0
1
0
0
0

0
1
0
0
0
0

Faalhas
Conttrolador
Noormal
Falta d e Energia
Subttensão
Apagadoo/Desligado
Amarelo I ntermitente
e
Estaccionado

Reply CO
C ‐ 1.3.6.1.4
4.1.13267.3. 2.5.1.1.33
bit 0 se
etado = 1

Faalha
Porta Abertta Controlador

Control SFn ‐ 1.3.6.1
1.4.1.13267. 3.2.4.2.1.6
bit 0 se
etado = 1

Comando pela Central
Reset Remotto Controlad
dor

Reply SCn
S ‐ 1.3.6.1..4.1.13267.33.2.5.1.1.7
bit 0 se
etado = 1

Resposta doo Controlado
or
Co
onfirmação ddo Reset Rem
moto

3.1.66.

Adm
mite‐se a utilização
u
dee caixa externa ao co
ontrolador qquando neccessário,
com
mo por exemplo em ccontroladore
es existente
es. Contudoo, a mesmaa deverá
ser protegidaa contra uumidade, in
ntempéries e descarrgas eletro
ostáticas,
con
nforme norm
ma ABNT viigente. Devverá ser a prova de poeeira e chuvaas (IP54)
e não
n apresen
ntar ânguloos salientess, isto é, os
o “cantos eexternos” da
d caixa
devverão ser arrredondadoos;

3.1.77.

Não
o deverá oferecer
o
risccos de segurança hum
mana, confoorme norm
ma ABNT
vigeente;

3.1.88.

Ten
nsão de entrada deve rá atender as tensõess de 115 V
VAC a 230 VAC
V (+\‐
20%
%), de acord
do com as eespecificaçõ
ões da conccessionária de energia elétrica.
Devverá funcion
nar na frequuência de 60
6 Hz (+\‐5%
%);

3.1.99.

O Módulo de
d Monitooramento dever
d
esta
ar protegiddo contra surtos,
tran
nsientes de tensão e descarggas elétrica
as, induçãoo eletromaagnética,
corrrente de fu
uga, choquees elétricoss e sobretensões confforme norm
ma ABNT
vigeente;

3.1.110.

O Módulo
M
de Monitoram
M
ento deverá manter se
eu funcionaamento normal por,
no mínimo, 2 horas, em caso de faalta de ene
ergia elétricca. No caso
o de seu
dessligamento nenhum parâmetro program
mado deveerá ser perdido,
reto
omando automaticam ente ao fun
ncionamento normal q uando religgado;

3.1.111.

Os parâmetros de configguração do Módulo de
e Monitoram
mento deverão ser
mantidos em memória
m
nãão volátil;

3.1.112.

O Sistema de Monitooramento de Contrroladores Semafórico
os para
Maanutenção, via
v GPRS, n ão deverá inviabilizar futuras
f
impplementações como
cen
ntralização de controlaadores, advvento de novas tecnoologias de controle,
c
etc.;

3.1.113.

Disponibilizar porta seerial RS232
2 para ou
utros equi pamentos futuros
(deetectores laçços virtuais,, painel de mensagens variáveis, eetc.);

3.1.114.

Disponibilizar porta serrial RS485 para sincronismo dde horário com o
con
ntrolador se
emafórico, usando o protocolo de
d cada coontrolador, no caso
doss controlado
ores existenntes;

3.1.115.

Disponibilizar porta Ethhernet 10/1
100 MBPS RJ45 paraa conexão com o
nob
break, no prrotocolo SN
NMP;

3.1.116.

Disponibilizar porta Etherrnet 10/100
0 MBPS RJ45
5 para coneexão UTMC‐‐2;

3.1.117.

Disponibilizar porta Etheernet 10/10
00 MBPS RJ45 para coonexão GSM/GPRS
(ou
u superior),, quando este módu
ulo não fo
or integraddo ao Mód
dulo de
Mo
onitoramentto, e/ou quuando no local em que
q o contrrolador sem
mafórico
estiver instalad
do tenha diisponível co
omunicação via Fibra Ó
Óptica;

3.1.118.

O estado
e
estaacionado deeverá possuir opção manual de configuraçção para
mo
onitoramentto ou nãoo monitoramento (d
desligado). Ao selecionar o
mo
onitoramentto, deverá ser dete
ectado o estado esttacionado caso o
con
ntrolador pe
ermaneça nnele por mais do que 12(doze) minnutos.

3.1.119.

O Sistema
S
de Monitoram
mento de Controladore
C
es Semafórricos por GPRS não
devverá

inviabilizar

futturas

implementaçõe
es como

centralizaçção

de

con
ntroladores,, advento d e novas teccnologias de
e controle, eetc.
3.1.220.

Esp
pecificação da
d Comuniccação GSM//GPRS:

3.1.221.

O equipament
e
to deverá seer certificad
do e homolo
ogado pela ANATEL, no
o que se
refeerir à transsmissão dee dados. Taambém devverá estar homologad
do pelas
opeeradoras de
e telefonia m
móvel existe
entes na cid
dade de Sãoo Paulo.

3.1.221.1.

Tecnologia de Comu nicação: GSSM/GPRS ou
u superior;

3.1.221.2.

Quad‐ban
nd GSM 8500/900/1800
0/1900 MHzz;

3.1.221.3.

O Módulo
o de Monittoramento deverá posssuir capac idade mínima para
2(dois) slots (SIM ca rd) (dual ch
hip).

4. D
DOCUMEN
NTAÇÃO
4.1.

A Contrratada deve
erá fornecerr toda a doccumentação
o técnica paara que os técnicos
da CET tenham to
odas as infoormações necessárias
n
que lhes ppermitam projetar,
p
program
mar, parametrizar, opeerar e man
nter todos os
o equipam
mentos e paartes do
Sistemaa.

4.2.

Nenhum
m equipam
mento, ou pparte do Sistema
S
poderá ser innstalado se
em que,
anteriorrmente, a Contratadda tenha entregado
o à CET a correspondente
documeentação técnica.

4.3.

Toda a documentaação técnicaa deverá se
er fornecida na língua pportuguesa. Toda a
documeentação téccnica deverrá ser forne
ecida em meio
m
digita l e em oito
o cópias
impresssas.

4.4.
4.4.11.

Deverá ser fornecid
da as seguinntes docum
mentações na
n língua poortuguesa:
Doccumentação
o da centraal Tempo Fiixo (Manual do usuári o, Manual Técnico,
Maanual de manutenção
m
o preventiva e corretiva e oss documen
ntos do
treinamento)

5. TTREINAMEENTO
5.1.

A Conttratada devverá ministtrar o treinamento necessário
n
para capacitar os
técnicoss e engenhe
eiros da CEET a operar perfeitame
ente os sisteemas de semáforos
em todaas as suas partes,
p
tantto no que se
s refere às centrais, ccomo à tran
nsmissão
de dado
os entre cen
ntral e contrrolador.

5.2.

A Conttratada devverá ministtrar o treinamento necessário
n
para capacitar os
técnicoss e engenheiros da CEET a configu
urar e param
metrizar toddas as informações
que sejam necessárias qua ndo da in
ncorporação
o de novaas interseçõ
ões aos
sistemaas citados no
o parágrafoo anterior.

5.3.

A Contrratante poderá designaar técnicos para acomp
panhar as eequipes de trabalho
t
da Con
ntratada a fim de absorver conhecime
entos e toomar ciência dos
procedimentos ado
otados pelaa Contratada.

