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1. INTRODUÇÃO

O Ministério dos Transportes, por meio do Departamento de Programas de Transportes Aquaviários 

– DEPTA, contratou o SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados – para desenvolvimento e 

implantação de um Protótipo do Sistema Integrado de Gestão Portuária, denominado Portal SISPORTOS, 

que se propõe a funcionar como um balcão único de informações, objetivando o aumento de harmonia nos 

procedimentos portuários e entre os vários órgãos públicos e privados. Esse Portal promoverá aumento da 

eficiência operacional administrativa e gerencial do setor portuário.

Este documento tem por objetivo orientar quanto aos requisitos ideais de infra-estrutura de rede 

local  para  os  ambientes  computacionais  dos  portos,  especificamente  às  Cia.  Docas  –  órgãos  de 

administração federal dos portos brasileiros,  os quais  farão uso do SISPORTOS, devendo assim suportar 

suas necessidades. São contempladas informações e recomendações sobre ativos de rede, cabeamento 

estruturado e rede elétrica estabilizada, através da categorização dos portos, além de propostas de novas 

tecnologias. Com o objetivo de padronizar o parque computacional dos portos, também é considerada uma 

especificação técnica mínima para as estações de trabalho.

2. CENÁRIO

De acordo com o documento “Avaliação de Estado de Tecnologia e Automação Portuária dos 

Portos Públicos” - versão 2.3, elaborado para atender à 2ª Fase do Projeto SISPORTOS, observou-se a 

carência da infra-estrutura de rede local dos portos brasileiros. Dados como: 68% dos portos possuem 

hubs ou switches 10Base-T; 76,5% dos portos não possuem cabeamento estruturado; 50% dos portos não 

possuem sistema de nobreak; 62% dos portos não possuem rede elétrica estabilizada; e 47% dos portos 

possuem estações de trabalho desatualizadas, impactam diretamente na funcionalidade do SISPORTOS, 

além de atuarem negativamente na produtividade e  qualidade dos futuros serviços de tecnologia  da 

informação a serem implementados.

Diante do cenário descrito, está clara a necessidade de atualização tecnológica da infra-estrutura 

de rede local dos portos públicos.

3. DEFINIÇÕES

3.1. EQUIPAMENTOS ATIVOS

Os Equipamentos Ativos compreendem os equipamentos eletrônicos envolvidos na transmissão de 

dados na rede, tais como switches, roteadores e outros.

Dentro do escopo da rede local, são definidos dois tipos de switches, diferenciados de acordo com 

a topologia e aplicação de cada um.
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3.1.1. SWITCH DE BORDA

O Switch de Borda tem a função de concentrar os pontos de telecomunicações próximos a cada 

ambiente computacional, fazendo a interligação do cabeamento secundário.

3.1.2. SWITCH CENTRAL

O Switch Central  tem a função de concentrar as conexões dos switches de Borda, fazendo a 

interligação do cabeamento primário.

3.2. CABEAMENTO ESTRUTURADO

O  Cabeamento  Estruturado  consiste  na  instalação  de  cabos  seguindo  o  conceito  de  redes 

estruturadas,  que são redes projetadas de modo a prover uma infra-estrutura que permita evolução e 

flexibilidade para os serviços de telecomunicações, sejam de voz, dados, imagens e outros.

O Cabeamento Estruturado alinha-se a normas internacionais (TIA-568-B/TIA-569-A) e nacional 

(NBR-14565),  e  apresenta-se  como  fator  de  garantia  de  qualidade,  escalabilidade,  adaptabilidade e 

facilidade de gerenciamento da rede local. Abaixo os principais componentes do cabeamento estruturado.

3.2.1. SALA DE EQUIPAMENTOS

 A  Sala  de  Equipamentos  é  o  espaço  necessário  para  acomodação  dos  equipamentos  de 

telecomunicações,  sendo  freqüentemente salas  com finalidades  especiais.  Esta  sala  é  conectada  à 

facilidade de rede primária e à entrada da operadora e, eventualmente, também realiza a conexão à rede 

secundária.

3.2.2. ARMÁRIO / SALA DE TELECOMUNICAÇÕES

Armário ou Sala de Telecomunicações são espaços destinados à transição entre o cabeamento 

primário  e  o  secundário,  podendo  abrigar  equipamentos  ativos.  O  Armário  de  Telecomunicações  é 

localizado  em ambientes  abertos,  como  corredores  ou  outros  ambientes  compartilhados.  A  Sala  de 

Telecomunicações é um ambiente controlado, ou seja, com acesso restrito, e geralmente exclusivo.

– Para ambientes fechados (Sala de Equipamentos e Salas de Telecomunicações) devem ser utilizados 

gabinetes  abertos,  de  modo  a  facilitar  a  manutenção,  e  para  ambientes  abertos  (Armários  de 

Telecomunicações) devem ser utilizados gabinetes fechados, com a intenção de garantir a segurança 

do acesso aos equipamentos.

3.2.3. ÁREA DE TRABALHO

Área  de  Trabalho  corresponde  à  área  interna  de  uma  edificação  que  possui  pontos  de 

telecomunicações e de energia elétrica onde estão conectadas as estações de trabalho.
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3.2.4. PONTO DE TELECOMUNICAÇÕES

Ponto de Telecomunicações contempla o dispositivo onde estão terminadas as facilidades de 

telecomunicações que atendem aos equipamentos de uma área de trabalho.

– O  Sistema  de  Cabeamento  Estruturado  deverá  ser  contemplado  com  duas  tomadas  de 

telecomunicações  e  três  tomadas  elétricas  para  cada  ponto  de  telecomunicações,  especificando 

cabeamento categoria 6.

3.2.5. CABEAMENTO PRIMÁRIO

O Cabeamento Primário forma a “espinha dorsal” da rede. Deve utilizar topologia em estrela, isto é, 

cada armário ou sala de telecomunicações deverá ser interligado à sala de equipamentos, por meio de 

cabo exclusivo, preferencialmente fibra óptica. Também inclui cabeamento entre edifícios.

3.2.6. CABEAMENTO SECUNDÁRIO

O  Cabeamento  Secundário  interliga  os  armários  ou  salas  de  telecomunicações  às  áreas  de 

trabalho onde estão as estações de trabalho. Também utiliza-se topologia em estrela, isto é, cada ponto de 

telecomunicações localizado na área de trabalho será interligado a um único cabo dedicado até o painel de 

conexão.

3.3. REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA E NOBREAK

A  Rede  Elétrica  Estabilizada  proporciona  segurança  e  qualidade  para  a  alimentação  dos 

equipamentos ativos e estações de trabalho, evitando problemas com as variações comuns da rede elétrica 

convencional. Já o sistema de nobreak tem a função de fornecer energia ininterrupta aos equipamentos, 

mesmo na ausência total de energia proveniente da rede elétrica, evitando a paralisação da atividade 

realizada nos aparelhos a ele acoplados. Geralmente o sistema de nobreak é utilizado para alimentar os 

ativos da rede e os servidores.

Todos os serviços a serem executados devem obedecer à melhor técnica vigente enquadrando-se 

rigorosamente dentro dos preceitos da NBR 5410, além das normas da concessionária local.

3.4. ESTAÇÕES DE TRABALHO

As Estações de Trabalho são equipamentos de geração, processamento ou armazenamento de 

dados e informações, tais como micro-computadores, sistemas de armazenamento, terminais telefônicos, 

sensores  e  outros.  Para  efeito  deste  documento,  o  termo  estação  de  trabalho  deverá  considerar 

exclusivamente micro-computadores.
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4. PADRONIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DE INFRA-ESTRUTURA DE REDE LOCAL

 Devido à  disparidade encontrada nos ambientes  computacionais  dos portos brasileiros,  foram 

estabelecidas  três  categorias  de  redes,  no  que  tange  o  porte  do  parque  de  máquinas,  de  modo  a 

personalizar as necessidades de cada tipo de porto.

As categorias foram delimitadas de acordo com a quantidade e o porte dos ativos necessários para 

atender cada situação.

Nº de Estações de Trabalho em Rede Categoria Enquadramento atual dos 
Portos*

01 a 96 I 26

97 a 384 II 7

Acima de 385 III 1

O Anexo  C  descreve  a  especificação  básica para  as  estações  de trabalho  que  deverão  ser 

utilizadas para as três categorias.

4.1. CATEGORIA I

Contempla as redes com menor número de estações de trabalho interconectadas – até 96 – e que, 

por isso, podem ser suportadas por poucos equipamentos ativos. Faz-se necessário o uso de uma ou mais 

Salas / Armários de Telecomunicações, com um ou mais switches de Borda, empilhados ou cascateados, 

dependendo exclusivamente da disposição dos pontos de telecomunicações.

Deve-se observar a necessidade de, no mínimo, uma Sala / Armário de Telecomunicações por 

andar, ou por prédio, caso a rede contemple esses ambientes.

Os switches de Borda deverão ser do Tipo VII ou VIII, conforme especificações básicas do Anexo 

B, contemplando a rede com uma configuração em estrela e seguindo o padrão Fast-Ethernet a 100 Mbps.

O  cabeamento  secundário  deverá  ser  formado  por  cabo  par  trançado  não-blindado  (UTP), 

categoria 6. Para ambientes hostis1, deverá ser avaliada a necessidade da utilização de cabo par trançado 

blindado (STP), categoria 6.

O cabeamento primário, para o caso de interligação de Salas / Armários de Telecomunicações em 

andares  ou  prédios  distintos,  poderá  ser  utilizado cabo  par  trançado  não-blindado,  ou  blindado para 

ambientes hostis, desde que a distância não ultrapasse 90 metros. Recomenda-se a utilização de fibra 

óptica para qualquer caso, e essa deve ser obrigatoriamente utilizada caso as distâncias excedam os 90 

metros.

A Figura 1 exemplifica uma rede de Categoria I.

* O Anexo A relaciona os portos de acordo  com suas categoria,  com base nas informações já  discutidas no 

Cenário.

1 São considerados hostis os ambientes sujeitos a perturbações eletromagnéticas, elevadas temperaturas, sujeira, 

áreas de segurança intrínseca, etc.
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4.2. CATEGORIA II

Contempla as redes com um número considerável de estações de trabalho interconectadas – de 97 

a  384 –,  justificando o uso  de equipamentos  ativos de maior  capacidade de processamento.  Faz-se 

necessário o uso de uma Sala de Equipamentos, com um switch Central,  e de uma ou mais Salas / 

Armários  de Telecomunicações,  com um ou  mais  switches  de Borda,  empilhados ou conectados via 

cabeamento primário, dependendo exclusivamente da disposição dos pontos de telecomunicações.

Deve-se observar a necessidade de, no mínimo, uma Sala / Armário de Telecomunicações por 

andar, ou por prédio, caso a rede contemple esses ambientes.

Os switches de Borda deverão ser do Tipo VII ou VIII, conforme especificações básicas do Anexo 

B, contemplando a rede com uma configuração em estrela e seguindo o padrão Fast-Ethernet a 100 Mbps. 

O switch Central deverá ser do Tipo III,  conforme especificação básica do Anexo B, contemplando o 

backbone (interligação entre os switches de Borda e o Central) a 1 Gbps, através da tecnologia Gigabit-

Ethernet.

O  cabeamento  secundário  deverá  ser  formado  por  cabo  par  trançado  não-blindado  (UTP), 

categoria 6. Para ambientes hostis, deverá ser avaliada a necessidade da utilização de cabo par trançado 

blindado (STP), categoria 6.

O cabeamento primário deverá ser constituído de fibra óptica multimodo 50 m, para enlaces de 

até 550 m, ou monomodo para enlaces de até 3 km.

A Figura 2 exemplifica uma rede de Categoria II.
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4.3. CATEGORIA III

Contempla as redes de grande porte – acima de 385 estações –,  com clara necessidade de 

equipamentos  ativos  de  maior  capacidade  de  processamento  e  de  concentração  de  pontos,  com 

redundância e qualidade de serviço garantida. Faz-se necessária a instalação de uma ou mais Salas de 

Equipamentos, com um ou mais switches Centrais, de modo a prover redundância, e de Salas / Armários 

de Telecomunicações, com os demais switches de Borda. As Salas de Equipamentos e as Salas / Armários 

de Telecomunicações serão interconectadas via cabeamento primário.

Deve-se observar a necessidade de, no mínimo, uma Sala / Armário de Telecomunicações por 

andar, ou por prédio, conforme o caso.

Os switches de Borda deverão ser do Tipo VII ou VIII, conforme especificações básicas do Anexo 

B, contemplando a rede com uma configuração em estrela e seguindo o padrão Fast-Ethernet a 100 Mbps. 

O switch Central  deverá ser do Tipo II,  conforme especificação básica do Anexo B,  contemplando o 

backbone (interligação entre os switches de Borda e o Central) a 1 Gbps, através da tecnologia Gigabit-

Ethernet.

O  cabeamento  secundário  deverá  ser  formado  por  cabo  par  trançado  não-blindado  (UTP), 

categoria 6. Para ambientes hostis, deverá ser avaliada a necessidade da utilização de cabo par trançado 

blindado (STP), categoria 6.

O cabeamento primário deverá ser constituído de fibra óptica multimodo 50 m, para enlaces de 
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até 550 m, ou monomodo para enlaces de até 3 km.

No caso de prédios distantes de mais que 3 km, com a necessidade concreta de interligação, ou 

quando a passagem de cabeamento torna-se inviável, deverão ser avaliadas as opções de enlaces de 

rádio, ou outra tecnologia que seja pertinente em tempo do projeto.

A Figura 3 exemplifica uma rede de Categoria III.

5. PADRONIZAÇÃO PARA REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA

Recomenda-se a utilização de estabilizador central para alimentar a rede exclusiva de informática, 

obtendo-se as seguintes vantagens:

1. Um único transformador-isolador alimentando todas as cargas estabilizadas;

2. Um único neutro alimentando todas as cargas estabilizadas;

3. Aterramentos unificados protegendo os equipamentos que se encontram alimentados por este 

estabilizador.

Os  equipamentos ativos do cabeamento primário deverão ser alimentados por nobreak e não por 

estabilizadores, para maior segurança do usuário da rede local.

Para dimensionamento tanto do estabilizador central como dos nobreaks, deve ser considerado 0,5 

kVA por estação de trabalho, 1,2 kVA por impressora laser de médio porte e 2 kVA por impressora laser de 

grande porte.

Obs.: Caso seja necessário o uso de estabilizadores individuais para alimentação das estações de 

trabalho, deverão ser previstos estabilizadores com transformador-isolador.

Para alimentação de cada impressora laser, deverá ser previsto um circuito elétrico com fiação de 

Página 9/19

Figura 3 - Rede Categoria III



Modelo de Infra-estrutura de Rede Local para o SISPORTOS 

3x2,5 mm², protegido com disjuntor de 1x16 A.

Quanto à alimentação das estações de trabalho, deverá ser mantido um circuito elétrico com fiação 

de 3x2,5 mm², protegido com disjuntor de 1x16 A, para alimentar 3 (três) estações de trabalho por circuito.

Conforme NBR 5410, deverá ser prevista a instalação de protetor de surto elétrico em todos os 

quadros de distribuição, assim como de Interruptor Diferencial Residual – DR.

6. TECNOLOGIAS ADICIONAIS

6.1. REDE SEM FIO

A demanda por serviços baseados em Rede sem fio vem crescendo rapidamente em todo o mundo 

devido principalmente à mobilidade e às facilidades para expansão que a mesma proporciona.

A tecnologia de redes locais sem fio pode ser aplicada em qualquer ambiente de rede onde se 

deseja que os usuários tenham mobilidade, mantendo-se conectados à rede. Existem outras aplicações 

que praticamente exigem o uso dessa tecnologia como no caso de instalações em prédios tombados pelo 

Patrimônio, salas de aula com constantes mudanças de layout e salas de conferência. 

Entretanto, comparada à rede cabeada, a Rede Local sem fio apresenta desvantagens quanto ao 

aspecto segurança. Como se trata de um meio de transmissão baseado em ondas de rádio, torna-se mais 

fácil que as informações sejam monitoradas e até mesmo alteradas durante o processo de transmissão. 

Dessa forma, exige-se que a segurança seja bastante enfatizada quando do projeto e implementação de 

redes locais sem fio em ambientes corporativos, visando resguardar as informações da empresa.

Pontualmente, poderão ser utilizadas Redes sem fio nos ambientes computacionais dos portos, 

como complemento da rede cabeada, desde que seja realizado um estudo crítico da viabilidade e que seja 

atentado às questões de segurança. Deverá ser seguido um documento específico para essa aplicação.

6.2. VOZ SOBRE IP

A possibilidade de integração de voz e dados em uma única infra-estrutura de comunicação, aliada 

à independência das operadoras de telefonia pública, tornaram a tecnologia de Voz sobre IP (ou VoIP) um 

grande atrativo para as companhias com sistemas baseados em PABX, principalmente aquelas que já 

possuem pronta a infra-estrutura de dados e buscam redução de custos. Voz em pacotes é a tecnologia 

que permite o transporte de voz através da rede de dados. O IP é hoje o protocolo mais utilizado, estando 

presente em todas as redes locais (LANs), redes de campus, intranets e Internet, o que justifica ser a VoIP 

a  tecnologia  mais  promissora  nesse  segmento,  embora  também  existam  outras  duas  importantes 

tecnologias: Voz sobre Frame Relay (VoFR) e Voz sobre ATM (VoA). Em um contexto geral, a migração 

será o cenário mais comum, pois, a não ser que a instalação seja nova, a maior parte dos sites já terá uma 

infra-estrutura de telefonia convencional.

O sistema de cabeamento estruturado classifica a infra-estrutura como preparada para adoção do 

sistema de VoIP, assim, diante desse cenário, deverá ser avaliada a viabilidade de implantação do sistema 

para cada caso. Deverá ser seguido um documento específico para essa aplicação.
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7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este Modelo – base conceitual para padronização da infra-estrutura dos ambientes computacionais 

dos portos brasileiros em geral,  não considera os requisitos de serviço de cada ambiente,  logo deve-se 

observar  a  necessidade  de  projeto  específico  para  cada  rede,  considerando  suas  particularidades. 

Também, as tecnologias adicionais foram descritas de forma conceitual e deverão ser avaliadas em tempo 

de projeto.

As especificações básicas contidas neste  documento descrevem as características mínimas a 

serem  consideradas  para  cada  equipamento,  logo,  cada  projeto  específico  deve  contemplar  as 

especificações completas e condizentes às necessidades do mesmo.

O Anexo D apresenta uma estimativa de preço para cada equipamento especificado, válida para a 

data de efetivação deste documento.
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ANEXO A
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Tabela 1 - Categorização dos portos brasileiros por número de estações

Porto UF Estações TOTAL Categoria

1 Itaqui MA - - 0

I

2 Santana (Macapá) AP - - 0
3 Angra dos Reis (Adm. e Porto) RJ 5 0 5
4 Areia Branca RN 12 0 12
5 Niterói RJ 7 0 7
6 Pelotas RS 8 2 10
7 Miramar PA 9 2 11
8 Outeiro PA 9 2 11
9 Rio de Janeiro (INPH) RJ 11 0 11
10 Sepetiba (Itaguaí) RJ 11 0 11
11 Ilhéus BA 10 2 12
12 Santarém PA 11 2 13
13 Porto Alegre RS 13 1 14
14 São Sebastião SP 14 0 14
15 Rio de Janeiro (Porto) RJ 7 8 15
16 Pirapora MG 14 2 16
17 Cabedelo PB 16 0 16
18 Aratu BA 17 1 18
19 Vila do Conde PA 21 1 22
20 Imbituba SC 24 1 25
21 Maceió AL 30 1 31
22 Belém PA 33 2 35
23 Natal RN 41 1 42
24 Pecém CE 48 6 54
25 São Francisco do Sul SC 75 5 80
26 Fortaleza CE 88 8 96
27 Rio Grande RS 103 6 109

II

28 Itajaí SC 105 5 110
29 Vitória ES 117 4 121
30 Rio de Janeiro (Sede) RJ 119 2 121
31 Salvador BA 119 6 125
32 Suape PE 127 4 131
33 Antonina e Paranaguá PR 160 9 169
34 Santos SP 550 6 556 III

Servidores 
Locais
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ANEXO B

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DOS EQUIPAMENTOS ATIVOS

B.1 – SWITCH CENTRAL DE MÉDIO PORTE – TIPO II

Switch com as seguintes características:

 1. Estrutura de chassi modular, para instalação em gabinete padrão EIA 19”, com no mínimo 06 (seis) 

slots para inserção exclusiva de módulos com interfaces de comunicação (I/O), excluindo-se os 

slots para módulos de controle, módulos para supervisão, módulos para switch-fabric, módulos de 

roteamento, módulos de gerenciamento, fontes de alimentação e módulos de ventilação;

 2. Fontes de Alimentação redundantes, que operem em modo load-sharing e que sejam do tipo hot-

swappable.  Na falha de uma das fontes,  a fonte em operação deve possuir  a capacidade de 

energizar todos os módulos do chassi;

 3. Backplane passivo;

 4. Suporte às tecnologias Fast Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet segundos 

os padrões IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z e 10 Gigabit Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3ae;

 5. Preparado para suportar a qualquer momento a inserção de módulos com interfaces em 10 Gigabit 

Ethernet (IEEE 802.ae), sem a substituição de nenhum módulo;

 6. Possuir, no mínimo, XX portas Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, em conectores RJ-45 (fêmea);

 7. Possuir,  no  mínimo,  XX portas Gigabit  Ethernet 1000Base-SX  com  conectores  LC,  sendo 

fornecidas em dois módulos;

 8. Após atendimento das interfaces de conexão solicitadas, o chassi deve disponibilizar, no mínimo, 

01 (um) slot livre para expansão futura;

 9. Arquitetura centralizada de forma que as  funções  de controle,  supervisão,  gerenciamento e 

chaveamento  (switching-fabric)  sejam  realizadas  por  módulo  específico OU  Arquitetura 

distribuída de forma que  as  funções  de controle,  supervisão,  gerenciamento e  chaveamento 

(switching-fabric) sejam realizadas independentemente por cada módulo do chassi;

 10. Para equipamentos com arquitetura centralizada:

 10.1.Chassi com redundância para os módulos de switch-fabric, módulos de controle, módulos de 

supervisão, módulos de gerenciamento e módulos de roteamento, garantindo a continuidade 

da operação do chassi em caso de falha do módulo principal;

 10.2.Cada módulo  supervisor  com capacidade de controlar  sozinho  a  operação de todos os 

módulos de interface instalados no chassi;

 10.3.Implementar  sincronismo  entre  informações  de  nível  2  contidas  nos  processadores  e 

supervisores  de modo  que  na  perda  de  um processador o  supervisor  primário  não  seja 

necessário o reboot dos módulos de interface;

 11. Backplane com capacidade agregada escalável de  switching de, no mínimo, 720 (setecentos e 
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vinte) Gbps;

 12. Suporte à Broadcast Suppression ou funcionalidade semelhante que permita limitar o número de 

frames broadcast recebidos por porta;

 13. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

 13.1.Link Aggregation segundo o padrão IEEE 802.3ad. Deve ser suportada agregação de portas 

residentes em módulos distintos do equipamento;

 13.2.Implementar VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

 13.3.Padrão IEEE 802.1p. Deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta;

 13.4.IP Multicast (IGMP v1, v2,);

 13.5.Rotas Estáticas;

 13.6.Filtros ACL (Listas de Controle de Acesso);

 13.7.Classificação de pacotes de níveis 2, 3 e 4 da camada OSI;

 13.8.Controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1X;

 13.9.Espelhamento  de portas  (Port  Mirroring)  permitindo  que  as  portas  de  origem e  destino 

estejam em módulos diferentes;

 13.10.DHCP Relay;

 14. Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

 14.1.Secured Shell (SSHv2);

 14.2.SNMPv2c e SNMPv3, permitindo autenticação e a criptografia dos dados;

 14.3.CLI (Command Line Interface);

 14.4.Gerenciamento por Interface Gráfica através de Web browser;

 14.5.Múltiplas Imagens de firmware e de arquivo de configuração;

 15. Permitir o download e o upload de configurações.

B.2 – SWITCH CENTRAL DE PEQUENO PORTE – TIPO III

Switch com as seguintes características:

 1. Estrutura de chassi modular, para instalação em gabinete padrão EIA 19”, com no mínimo 02 (dois) 

slots para inserção exclusiva de módulos com interfaces de comunicação (I/O), excluindo-se os 

slots para módulos de controle, módulos para supervisão, módulos para switch-fabric, módulos de 

roteamento, módulos de gerenciamento, fontes de alimentação e módulos de ventilação;

 2. Fontes de Alimentação redundantes, que operem em modo load-sharing e que sejam do tipo hot-

swappable.  Na falha de uma das fontes,  a fonte em operação deve possuir  a capacidade de 

energizar todos os módulos do chassi;

 3. Backplane passivo;

 4. Suporte às tecnologias Fast Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet segundos 

os padrões IEEE 802.3ab e IEEE 802.3z e 10 Gigabit Ethernet segundo o padrão IEEE 802.3ae;

 5. Possuir, no mínimo, XX portas Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, em conectores RJ-45 (fêmea);
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 6. Possuir, no mínimo, XX portas Gigabit Ethernet 1000Base-SX com conectores LC. Caso a interface 

fornecida seja diferente do formato LC, deverá ser fornecido cabo para a compatibilização com os 

conectores das fibras disponíveis;

 7. Backplane com capacidade agregada escalável  de  switching de,  no mínimo, 240 (duzentos e 

quarenta) Gbps;

 8. Suporte à Broadcast Suppression ou funcionalidade semelhante que permita limitar o número de 

frames broadcast recebidos por porta;

 9. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

 9.1.Link Aggregation segundo o padrão IEEE 802.3ad. Deve ser suportada agregação de portas 

residentes em módulos distintos do equipamento;

 9.2.VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

 9.3.Padrão IEEE 802.1p. Deve possuir, no mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta;

 9.4.IP Multicast (IGMP v1, v2,);

 9.5.Rotas Estáticas;

 9.6.Filtros ACL (Listas de Controle de Acesso);

 9.7.Classificação de pacotes de níveis 2, 3 e 4 da camada OSI;

 9.8.Controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1X;

 9.9.Espelhamento de portas (Port Mirroring) permitindo que as portas de origem e destino estejam 

em módulos diferentes;

 9.10.DHCP Relay;

 10. Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

 10.1.Secured Shell (SSHv2);

 10.2.SNMPv2c e SNMPv3, permitindo autenticação e a criptografia dos dados;

 10.3.CLI (Command Line Interface);

 10.4.Gerenciamento por Interface Gráfica através de Web browser;

 10.5.Múltiplas Imagens de firmware e de arquivo de configuração;

 11. Permitir o download e o upload de configurações.

B.3 – SWITCH DEPARTAMENTAL DE 48 PORTAS – TIPO VII

Switch com as seguintes características:

 1. Mesmo fabricante do Switch Central;

 2. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas);

 3. Arquitetura de switch STACKABLE, sendo aceitas outras soluções para empilhamento, desde que 

o  throughput entre os switches permita a implementação dos serviços e funcionalidades listadas 

abaixo;

 4. LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta, e de alimentação;

 5. Fonte de alimentação de 110/220 V, 60 Hz, com chaveamento automático;
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 6. Possuir, no mínimo, 48 (quarenta e oito) portas Ethernet/Fast Ethernet 10/100 Base-TX autosense, 

com conectores RJ-45, segundo os padrões IEEE 802.3 e IEEE 802.3u;

 7. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas  Gigabit Ethernet 1000Base-SX, para fibra óptica multimodo 

com conectores LC, segundo o padrão IEEE 802.3z;

 8. Método de comutação de pacotes Store and Forward;

 9. Backplane com capacidade agregada de switching de, no mínimo, 13 (treze) Gbps;

 10. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

 10.1.Padrão IEEE 802.3x (Flow Control);

 10.2.Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree);

 10.3.Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation);

 10.4.VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

 10.5.Padrão IEEE 802.1p;

 10.6.Classificação de pacotes de níveis 2 da camada OSI;

 10.7.IP Multicast;

 10.8.Controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1X;

 10.9.Espelhamento (Port Mirroring) de múltiplas portas do switch em uma única porta;

 11. Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

 11.1.Secured Shell (SSHv2);

 11.2.SNMPv2c e SNMPv3, com autenticação e/ou criptografia;

 11.3.CLI (Command Line Interface);

 11.4.Gerenciamento por Web browser;

 12. Suportar múltiplas imagens de arquivo de configuração;

 13. Permitir o download e o upload de configurações.

B.4 – SWITCH DEPARTAMENTAL DE 24 PORTAS – TIPO VIII

Switch com as seguintes características:

 1. Mesmo fabricante do Switch Central;

 2. Permitir instalação em gabinete de 19" (dezenove polegadas);

 3. Arquitetura de switch STACKABLE, sendo aceitas outras soluções para empilhamento, desde que 

o  throughput entre os switches permita a implementação dos serviços e funcionalidades listadas 

abaixo;

 4. LEDs de identificação de atividades de status do sistema, de cada porta, e de alimentação;

 5. Fonte de alimentação de 110/220 V, 60 Hz, com chaveamento automático;

 6. Possuir, no mínimo, 24 (vinte e quatro) portas Ethernet/Fast Ethernet 10/100 Base-TX autosense, 

com conectores RJ-45, segundo os padrões IEEE 802.3 e IEEE 802.3u;

 7. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas  Gigabit Ethernet 1000Base-SX, para fibra óptica multimodo 

com conectores LC, segundo o padrão IEEE 802.3z;
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 8. Método de comutação de pacotes Store and Forward;

 9. Backplane com capacidade agregada de switching de, no mínimo, 8.8 Gbps;

 10. Implementar as seguintes funcionalidades/padrões:

 10.1.Padrão IEEE 802.3x (Flow Control);

 10.2.Padrão IEEE 802.1d (Spanning Tree);

 10.3.Padrão IEEE 802.3ad (Link Aggregation);

 10.4.VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q;

 10.5.Padrão IEEE 802.1p;

 10.6.Classificação de pacotes de níveis 2 da camada OSI;

 10.7.IP Multicast;

 10.8.Controle de acesso por porta segundo o padrão IEEE 802.1X;

 10.9.Espelhamento (Port Mirroring) de múltiplas portas do switch em uma única porta;

 11. Suportar os seguintes protocolos e funcionalidades de gerenciamento:

 11.1.Secured Shell (SSHv2);

 11.2.SNMPv2c e SNMPv3, com autenticação e/ou criptografia;

 11.3.CLI (Command Line Interface);

 11.4.Gerenciamento por Web browser;

 12. Suportar múltiplas imagens de arquivo de configuração;

 13. Permitir o download e o upload de configurações.
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ANEXO C

ESPECIFICAÇÃO BÁSICA DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO

C.1 – ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO

Estação de Trabalho com as seguintes características:

 1. Processador modelos Intel Pentium 4 com clock mínimo de 3 GHz OU AMD Athlon 64 com clock 

mínimo de 2,2 GHz;

 2. Memória RAM DDR-DIMM ou superior com, no mínimo, 512 (quinhentos e doze) Megabytes;

 3. Unidade de disco rígido interna com capacidade mínima de 80 Gigabytes, com interface tipo Serial 

ATA -150 ou superior;

 4. Unidade de mídia óptica CD-ROM interna;

 5. Unidade interna de disquete de 3½ polegadas;

 6. Placa principal com arquitetura ATX, micro ATX ou BTX, barramento PCI, compatível com Energy 

Star EPA;

 7. BIOS tipo flash EPROM atualizável por software, com suporte a ACPI;

 8. Interface de disco tipo Serial ATA - 150 para gerenciar a unidade de disco rígido;

 9. Interface de disco tipo Ultra DMA 100 para gerenciar a unidade de mídia óptica;

 10. Interface de vídeo com 64 (sessenta e quatro) Megabytes de memória, com suporte a resolução de 

1024x768 com profundidade de cores de 32 bits, padrão plug-and-play e com saída por conector 

tipo DB-15 para monitor SVGA;

 11. Interface de rede compatível com os padrões Ethernet e Fast Ethernet;

 12. Interface de som estéreo 16 bits,  acompanhada de  speaker interno ou duas caixas acústicas 

amplificadas;

 13. Seis interfaces USB com duas instaladas na parte frontal do equipamento;

 14. Interfaces para mouse e teclado do tipo PS/2 ou USB;

 15. Interface paralela padrão Centronics EPP e ECP;

 16. Monitor CRT 15", padrão SVGA;

 17. Gabinete com fonte de alimentação compatível com a placa-mãe e que aceita tensões de 110 e 

220 Volts, de forma automática ou através de chaveamento manual;

 18. Teclado padrão AT, compatível com o padrão ABNT-2;

 19. Mouse óptico com três botões.
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ANEXO D

Tabela 2 - Estimativas de Preços dos Equipamentos

Item Descrição Básica Valor Unitário (R$)

B.1
Switch Central de Médio Porte – Tipo II

(considerando 12 portas 1000Base-T e 48 1000Base-SX)
190.000,00

B.2
Switch Central de Pequeno Porte – Tipo III

(considerando 06 portas 1000Base-T e 24 1000Base-SX)
87.000,00

B.3 Switch Departamental de 48 portas – Tipo VII 8.000,00

B.4 Switch Departamental de 24 portas – Tipo VIII 6.000,00

C.1 Estação de Trabalho Padrão 2.600,00
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