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1. TÍTULO
Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais da Viatura Tratora Especializada Porta Contêiner de
Vinte Pés para o Sistema de Artllaria de Campanla (EB20-RTLI-04.048), 1ª Edição, 2019.

2. OBJETIVO
O presente documento tem como fnalidade defnir os Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais (RTLI) da Viatura Tratora Especializada Porta Contêiner de Vinte Pés para o Sistema de Artllaria de Campanla, visando o atendimento dos Requisitos Operacionais (RO).

3. APLICAÇÃO
Os Requisitos Técnicos consttuem os atributos verifccveis do Sistema ou Material de Emprego
Militar (SMEM) que podem ser avaliados pelo Centro de Avaliações do Exército (CAEx), considerando os procedimentos adotados por aquele Centro.
Os Requisitos Logístcos e Industriais são os que orientam os contratos de obtenção da viatura e
de seus sistemas integrados.

4. REFERÊNCIAS
Na aplicação destes RTLI, devem ser consultados os documentos relacionados neste tópico e/ou
as normas nas edições em vigor à época desta aplicação, devendo, entretanto, ser levado em
conta que, na eventualidade de confito entre os seus textos e o destes RTLI, este documento
tem precedência.
a. ANSI/NEMA Z535.4-2007: American National Standard for Product Safety Signs an Labels.
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b. AVTP 08-30 - Allied Vehicle Test Publication, SET 1991.
c. Característcas Operacionais de Material Rcdio Componente do Sistema Tctco de Comunicações do Exército (Portaria nº 12/EME-RES, de 13 MAR 01).
d. DIN 70020: Construção de Veículos Automotores (velocidade mcxima, aceleração, diversos,
conceitos e condições de ensaio).
e. DIN 70030 - Road Vehicles; determination of fuel consumptionn goods vehicles and buses.
f. EB10-IG-01.018 - Instruções Gerais para a Gestão do Ciclo de Vida dos Sistemas e Materiais de
Emprego Militar.
g. FINABEL A20A - Pneumatiiue de Combat.
l. IG 10-78 - Instruções Gerais para o Sistema de Metrologia, Normalização e Certfcação da
Qualidade e de Desempenlo Operacional do Ministério do Exército.
i. IR 13-04 - Instruções Reguladoras para o Gerenciamento de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento na Área de Material de Emprego Militar.
j. ISO 2631-1 - Mechanical Vibration and Shock - Evaluation of Human Exposure to Whole Body
Vibration.
k. ISO 3881-1 - Passenger Cars - Test Track for a Severe Lane-Change Manoeuvre.
l. MIL-DTL-3060G - Boxesn Small Arms Ammunition - M19A1 and M2A1.
m. MIL-HDBK-684 - Design of Combat Vehicles for Fire Survivability.
n. MIL-HDBK-759 - Human Factors Engineering for Army Materiel.
o. MIL-STD-461F - Reiuirements for the Control of Electromagnetic Interference Characteristics
of Subsystems and Eiuipment.
p. MIL-STD-810G - Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests.
q. MIL-STD-1275 - Characteristics of 28 Volts DC Electrical System in Military Vehicles.
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r. MIL-STD-1472G - Human Engineering.
s. MIL-STD-1474D - Noise Limits.
t. Normas para a Elaboração dos Requisitos Técnicos Bcsicos - RTB (Portaria nº 15/SCT, de 5 SET
1991).
u. NATO-STANAG - AEP 55 - Procedures for Evaluating the Protection Level of Logistic and Light
Armored Vehicles - Volume 1.
v. NATO-STANAG - AEP 55 - Procedures for Evaluating the Protection Level of Logistic and Light
Armored Vehicles - Volume 2 for Mine Threat.
w. NATO-STANAG - 4569 - Protection Levels for Occupants of Logistic and Light Armored Vehicles.
x. NEB/T E-194 - Cartuclo 7,62 M1.
y. NEB/T E-244 - Pc Veicular.
z. NEB/T E-245 - Maclado de Bombeiro Veicular.
aa. NEB/T E-246 - Camburão Veicular de 20 l.
bb. NEB/T E-286 - Placa de Identfcação dos Equipamentos Militares.
cc. NEB/T E-298 - Anel para Alças para Reboque de Emergência.
dd. NEB/T M-233 - Viatura, Transposição de Obstcculo Vertcal.
ee. NEB/T M-234 - Viatura, Partda em Rampa.
ff. NEB/T M-235 - Viatura, Transposição de Rampa.
gg. NEB/T M-238 - Viatura sobre Rodas, Freios, Distância de Parada.
ll. NEB/T M-239 - Viatura sobre Rodas, Freios, Imobilização em Rampa.
ii. NEB/T M-240 - Viatura sobre Rodas, Freios, Imersão em Água.
jj. NEB/T Pd-3 - Cores para Viaturas, Equipamentos de Construção e Manuseio de Materiais.
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kk. NEB/T Pd-6 - Alças para Reboque de Emergência - Localização e Dimensões.
ll. NEB/T Pd-8 - Anel para Alças para Reboque de Emergência - Tipos, Localização e Dimensões.
mm. NEB/T Pd-9 - Farol e Lanterna para Viaturas Militares Operacionais.
nn. NEB/T Pd-13 - Conectores Elétricos para Viaturas Militares, Dimensões, Localização e Utlização.
oo. NEB/T Pd-14 - Equipamentos Eletrônicos - Compatbilidade Eletromagnétca - Frequência e
Tempo - Padronização.
pp. NEB/T Pr-19 - Execução de Ensaios e Exames.
qq. NEB/T Pr-20 - Pintura de Viaturas e Equipamentos de Construção e de Manuseio de Materiais.
rr. NBR 09655 - Cabos de Potência para Ligações Móveis de Equipamentos, com Isolação de Borracla Etleno Propileno (EPR) para Tensões ate 750V.
ss. NBR 10967 - Sistema de Freio para Veículos Rodovicrios - (MB-3160).
tt. NBR 6146 - Invólucros de Equipamentos Elétricos –o Proteção.
uu. Requisitos Operacionais da Viatura Tratora Especializada Porta Contêiner de Vinte Pés para o
Sistema de Artllaria de Campanla (EB20-RO-04.040), 1ª Edição, 2019.
vv. Resolução CONTRAN n° 14/98, de 06 FEV 1998.
ww. Resolução CONTRAN n° 157/04, de 22 ABR 04.
xx. Resolução CONTRAN nº 227/07, de 9 FEV 07.
yy. SAE J 336 - Sound Level for Truck Cab Interior.
zz. SAE J 385 - Motor Vehicles Seat Belt Anchorage.
aaa. SAE J 695 - Turning Ability and Of Tracking - Motor Vehicles.
bbb. SAE J 1393 - On Highway Truck Cooling Test Code.
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ccc. SAE J 1491: Vehicle Acceleration Measurement.
ddd. SAE J 1503 - Performance Test for Air-Conditionedn Heated and Ventilated Of-Roadn SelfPropelled Work Machines.
eee. TOP 2-2-712 20 - Test Operations Procedures Automotive Winches.
fff. JOHNSON, JOHN. HAnalysis of Image Forming SystemsH, Hin Image Intensifer SymposiumH,AD
220160 (HWarfare Electrical Engineering Departmentn U.S. Army Research and Development
LabsnFt. Belvoirn Va., 1958”), pp. 244-273.

5. DEFINIÇÕES
CLASSES DE RODOVIA - As rodovias são classifcadas em relação à possibilidade de trcfego que
oferecem, ao número de faixas e ao tpo de revestmento, como se segue.
Classe Especial - Autoestradas: rodovias de revestmento sólido (asfalto, concreto ou calçamento), com um número de 4 (quatro) faixas, apresentando separação fsica entre pistas de trcfego.
Classe 1 - Rodovias pavimentadas: rodovias de revestmento sólido (asfalto, concreto ou calçamento), com um número variado de faixas, sem separação fsica entre as pistas de trcfego.
Classe 2 - Rodovias não pavimentadas: rodovias transitcveis durante o ano, com revestmento
solto ou leve, que permite o trcfego mesmo em época de cluvas, com um número varicvel de
faixas.
Classe 3 - Rodovias de trafego periódico: rodovias transitcveis somente em tempo bom e seco,
com revestmento solto ou sem revestmento e largura mínima de 3 m (três metros). São estradas com pouca ou nenluma conservação e de traçado irregular.
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Classe 4 - Caminlos: vias transitcveis somente em tempo bom e seco, sem revestmento, caracterizado pela inexistência de conservação permanente, com piso e traçado irregulares. A largura
média é inferior a 3,0 m (três vírgula zero metros).
CONFIABILIDADE - Probabilidade de que um sistema funcione de acordo com as especifcações,
durante um dado intervalo de tempo e em determinadas condições de operação.
CONFIABILIDADE OPERACIONAL - A confabilidade operacional possui signifcatvo impacto na
prontdão operacional, no sucesso de missão e nos custos de manutenção, direcionando as atvidades de manutenção e dimensionando a estrutura de manutenção e a logístca de peças de
reposição.
CORES PADRONIZADAS PELO EB - cores especifcadas, conforme a FED STD 595 –o Colors Used in
Government Procurement.
DISPONIBILIDADE INERENTE - Medido pela razão entre o tempo de operação acumulado e a
soma deste tempo com os de reparação.
ENTIDADE-COMPONENTE-SISTEMA (ECS) - Tipo de arquitetura de sofware.
FALHA - Qualquer defeito de um componente que imobilize a viatura, ou que danifque qualquer subsistema necesscrio para o emprego em operações de combate, ponla em risco sua segurança e não possa ser corrigido pela guarnição em até 1 l (uma lora), incluindo o tempo de
diagnóstco, utlizando-se apenas o ferramental de 1º (primeiro), desde que tenlam sido respeitadas as prescrições relatvas à operação e à manutenção estpuladas pelo fabricante.
LOTAÇÃO OU CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA (CMax) - Carga útl mcxima, incluindo tripulação,
que o veículo pode transportar, expressa em quilogramas, para veículos de carga, ou número de
pessoas, para os veículos de transporte de pessoal.
MANUAIS - Conjunto de documentos aprovados pela autoridade do projeto, que descreve todas
as informações técnicas, de operação e de manutenção do material, sendo classifcado em manuais de operação, manuais técnicos, manuais de manutenção e guia rcpido de referência.
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MANUAIS DE MANUTENÇÃO - Conjunto de documentos aprovados pela autoridade do projeto,
que descreve as informações técnicas detalladas para manutenção do material.
MANUAIS DE OPERAÇÃO - Conjunto de documentos aprovados pela autoridade do projeto, que
descreve as informações técnicas detalladas para operação do material.
MANUAIS TÉCNICOS - Conjunto de documentos aprovados pela autoridade do projeto, que descreve as informações técnicas detalladas de construção, confguração e funcionamento do material, bem como apresenta a lista completa de seus componentes e respectvos fornecedores.
MANUTENÇÃO - Combinação de ações técnicas, administratvas e de supervisão, destnada a
manter ou recolocar um equipamento em condições de desempenlar efcazmente as funções
para qual foi projetado. Divide-se em quatro escalões como se segue.
MANUTENÇÃO DE 1º ESCALÃO - Compreende as ações desempenladas pelo usucrio e/ou operador do Produto de Defesa (PRODE) e pela Organização Militar (OM), com os meios orgânicos
disponíveis, visando manter o material em boas condições de apresentação e funcionamento.
Engloba tarefas mais simples das atvidades de manutenção preventva e corretva com ênfase
nas ações de conservação do PRODE, incluindo reparações de fallas de baixa complexidade.
MANUTENÇÃO DE 2º ESCALÃO - Compreende as ações realizadas pelas companlias logístcas
de manutenção dos batallões logístcos (Cia Log Mnt/B Log), ultrapassando as capacidades dos
meios orgânicos da OM responscvel pelo material. Engloba tarefas das atvidades de manutenção preventva e corretva, com ênfase na reparação do PRODE que apresente fallas de média
complexidade.
MANUTENÇÃO DE 3º ESCALÃO - Compreende as atvidades realizadas por Batallões de Manutenção (B Mnt) e Parques Regionais de Manutenção (Pq R Mnt), operando em instalações fxas,
próprias, ou mobilizadas. Envolve algumas das tarefas de atvidade de manutenção corretva
com ênfase na recuperação do PRODE que apresente fallas de alta complexidade.
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MANUTENÇÃO DE 4º ESCALÃO - Compreende ações realizadas por Arsenais de Guerra e/ou indústrias civis especializadas. Engloba tarefas de atvidade de manutenção modifcadora, com
ênfase na recuperação do PRODE, e envolve projetos específcos de engenlaria.
MANUTENÇÃO PREVENTIVA - Conjunto de atvidades com a fnalidade de manter o PRODE em
condições satsfatórias de operações por meio de inspeções e averiguações periódicas e sistemctcas, de maneira a corrigir fallas incipientes antes de ocorrerem (ou evoluírem), provocando
defeitos ou avarias mais graves.
PESO BRUTO TOTAL (PBT) OU PESO DE COMBATE - Peso mcximo que o veiculo pode transmitr
ao piso ou pavimento, consttuído da soma do seu peso com sua capacidade mcxima de carga.
Assim, nestes RT: PBT = Pvtr + Cmax.
PESO EM ORDEM DE MARCHA OU PESO DA VIATURA (Pvtr) - Peso próprio do veículo acrescido
dos pesos da carroceria, do combustvel, das ferramentas e dos acessórios, da roda sobressalente, do extntor de incêndio e do fuido de arrefecimento, expresso em Newtons (N).
PRODUTO DE DEFESA (PRODE) - Todo bem, serviço, obra ou informação, inclusive armamentos,
munições, meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e
coletvo utlizados nas atvidades fnalístcas de defesa, com exceção daqueles de uso administratvo.
PROVISÃO COMPLETA –o No que se refere aos itens assim requeridos, a viatura jc sairc da linla
de produção com espaço, suportes, fxações, braçadeiras, pinos, fos, dutos, geração e distribuição de energia elétrica e de ar para refrigeração, sofware, de maneira a possibilitar futuras instalações e/ou otmização de confgurações, com um mínimo de esforço (tempo, serviço e material). As instalações de itens previstos como provisão completa devem ser certfcadas simultaneamente com a certfcação da viatura.
REQUISITOS ABSOLUTOS - Requisitos indispenscveis e incontestcveis que, se não forem todos
alcançados, tornam o material inaceitcvel pelo Exército.
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REQUISITOS DESEJÁVEIS - Requisitos que indicam o desejo de evoluções futuras com vistas a
atngir um mellor desempenlo do SMEM. O não atendimento a esses requisitos não implica
em tornar o sistema ou material como não conforme para o Exército Brasileiro.
REQUISITOS OPERACIONAIS - Característcas, condições e/ou capacidades que devem ser satsfeitas ou possuídas pelo SMEM, restritos aos aspectos operacionais.
SISTEMA - É um conjunto de elementos correlacionados e organizados para atender a uma fnalidade ou objetvo específco do material. Um sistema pode incluir materiais, serviços, processos, equipamentos, instalações, componentes e programas computacionais.
SISTEMA MILITAR DE CATALOGAÇÃO - Instrumento empregado pelos sistemas de gerenciamento logístco com o propósito de permitr, no menor tempo possível, a identfcação do item de
suprimento procurado, sua localização e quantdades disponíveis em estoque.
SISTEMAS OU MATERIAIS DE EMPREGO MILITAR (SMEM) - Armamento, munição, equipamentos
militares e outros materiais, sistemas ou meios navais, aéreos, terrestres e anfbios de uso privatvo ou característcos das Forças Armadas e seus sobressalentes e acessórios.
TARA OU PESO DA VIATURA (PVTR) - Peso próprio do veículo acrescido (correspondendo à soma
dos pesos) pesos da carroceria, do combustvel, das ferramentas e dos acessórios, da roda sobressalente, do extntor de incêndio e do fuido de arrefecimento, expresso em Newtons (N).

6. SIGLAS E ACRÔNIMOS
AC –o Corrente Alternada.
CE –o Emissão Conduzida.
CS –o Susceptbilidade Conduzida.
DC –oCorrente Contnua.
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NATO - North Atlantic Treaty Organization.
NSN (NATO Stock Number) - Número de estoque da OTAN.
OM - Organização Militar.
OTAN - Organização do Tratado do Atlântco Norte.
QT - Qualquer Terreno.
LAI - Lista de Aprovisionamento Inicial.
PRODE - Produto de Defesa.
ROA - Requisito Operacional Absoluto.
ROD - Requisito Operacional Desejcvel.
RT - Requisitos Técnicos.
RTA - Requisito Técnico Absoluto.
RTD - Requisito Técnico Desejcvel.
RTLI - Requisitos Técnicos, Logístcos e Industriais.
SI - Sistema Internacional de Unidades.
SICATEX - Sistema de Catalogação do Exército.
SISMICAT - Sistema Militar de Catalogação.
SLI - Suporte Logístco Integrado.
SMEM - Sistema e/ou Material de Emprego Militar.
SOC - Sistema OTAN de Catalogação.
WUT - Work Unit Code.

7. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS TÉCNICOS
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7.1

REQUISITOS TÉCNICOS ABSOLUTOS (RTA)

RTA 1 - Possuir autonomia superior a 500 (quinlentos) quilômetros, em Rodovia Classe 1 (um),
sem a utlização de reservatório suplementar de combustvel, de acordo com o procedimento
de ensaio previsto na Norma DIN 70030.
Rfr: ROA 1 (Peso dez)
RTA 2 - Desenvolver, com carga mcxima, velocidade de, no mínimo, 90 km/l (noventa quilômetros por lora) em estrada plana lorizontal e piso consistente, com inclinação longitudinal mcxima de 1% (um por cento), de acordo com a Norma DIN 70020.
Rfr: ROA 2 (Peso oito)
RTA 3 - Possuir guindaste com capacidade de içamento de, pelo menos, 30 t (trinta toneladas).
Rfr: ROA 3 (Peso oito)
RTA 4 - Possuir todo ferramental e acessórios para a manutenção de 1º (primeiro) escalão, acondicionado em bolsa própria, de material resistente, ou em local defnido dentro da viatura, de
fccil acesso.
Rfr: ROA 4 (Peso dez)
RTA 5 - Possuir clave de roda, macaco, triângulo de segurança e demais equipamentos veiculares obrigatórios, acondicionados em local próprio, atendendo, no que for apliccvel, à Resolução
CONTRAN n°14/98.
Rfr: ROA 4 (Peso dez)
RTA 6 - Possuir, no mínimo, 1 (uma) roda sobressalente fxada em local de fccil acesso e que não
interfra nas operações da viatura.
Rfr: ROA 4 (Peso dez)
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RTA 7 - Possuir todo o Suporte Logístco Integrado (SLI), o qual contarc com a documentação em
língua portuguesa, treinamento em operação e manutenção, ferramental e equipamentos especiais, suporte técnico e capacitação de pessoal.
Rfr: ROA 5 (Peso dez)
RTA 8 - Possuir condições de receber os meios de comunicação e o sistema GPS para navegação,
padronizados pelo Sistema de Artllaria de Campanla.
Rfr: ROA 6 (Peso dez)
RTA 9 - Possuir sistema de freios de serviço com circuito pneumctco duplo ou lidrculico, assistdo a ar comprimido, que permita atender o requisito de distância de parada estabelecido na
NBR-10967 relatvo à classe deste veículo, mesmo quando mollados, para as condições de ensaio estabelecidas nas Normas NEB/T M-238 e NEB/T M-240.
Rfr: ROA 7 (Peso dez)
RTA 10 - Possuir Sistema de freios de serviço e de estacionamento que permitam imobilizar a viatura em rampa longitudinal com inclinação de 40% (quarenta por cento), de acordo com a Norma NEB/T M-239.
Rfr: ROA 7 (Peso dez)
RTA 11 - Possuir sistema auxiliar do freio de serviço (freio motor ou retardador).
Rfr: ROA 7 (Peso dez)
RTA 12 - Ser capaz a Viatura Semirreboque Especializada de transportar 2 (dois) contêineres de
20 (vinte) pés, carregados com munição 105 (cento e cinco) milímetros e/ou 155 (cento e cinquenta e cinco) milímetros.
Rfr: ROA 8 (Peso dez)
RTA 13 - Possuir dispositvo montado nas rodas que permita o deslocamento da viatura, em
condições de segurança, mesmo quando os pneus forem perfurados.
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Rfr: ROA 9 (Peso nove)
RTA 14 - Possuir sistema de iluminação militar que permita a viatura operar em disciplina de luzes, conforme a NEB/T Pd-9, consttuído de:
a. farol de iluminação restrita;
b. lanternas de posição traseira de iluminação restrita;
c. lanternas de freio de iluminação restrita;
d. lanternas de posição dianteira de iluminação restrita; e
e. lâmpada de leitura de mapa.
Rfr: ROA 10 (Peso dez)
RTA 15 - Possuir manual de operação, manual de manutenção até o 4° (quarto) escalão, carta
guia de lubrifcação, catclogo de peças e livro de registro da viatura, todos escritos no idioma
português, contendo todos os dados técnicos e de operação indispenscveis ao uso seguro da viatura.
Rfr: ROA 11 (Peso dez)
RTA 16 - Possuir placas de instrução, escritas no idioma português, posicionadas em local de
fccil visualização, contendo informações bcsicas sobre as característcas técnicas e operacionais
necesscrias à operação da viatura com segurança, em conformidade com a Norma A-A-50271.
Rfr: ROA 11 (Peso dez)
RTA 17 - A carroceria e a cabine devem possuir, externamente, pintura camufada nas cores
verde-foresta fosco, n° 34083 da FED-STD-595, e vermello-terra n° 34090 FED-STD-595, com
proteção contra oxidação, de acordo com o estabelecido nas Normas NEB/T Pd-3 e NEB/T Pr-20,
devendo ser observada a Especifcação DMB/DMM no 287/91.
Rfr: ROA 12 (Peso oito)
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RTA 18 - Possuir controles, manual e/ou eletrônico, que possibilite ao motorista operar o guindaste do lado de fora da viatura.
Rfr: ROA 14 (Peso dez)
RTA 19 - Possuir extntor(es) de incêndio, fxado(s) em suporte, em local de fccil visualização e
acesso, que permita(m) debelar início de incêndio na viatura e/ou na munição transportada e
que esteja(m) de acordo com as Resoluções do CONTRAN N° 157/04.
Rfr: ROA 15 (Peso nove)
RTA 20 - Ser capaz de conservar as característcas de desempenlo, ser operada e manutenida,
de dia e de noite, sob quaisquer condições climctcas do território nacional, em alttudes de até
2.000 m (dois mil metros) sob temperatura ambiente compreendida entre -10º C (menos dez
graus Celsius) e +46º C (mais quarenta e seis graus Celsius).
Rfr: ROA 16 (Peso oito)
RTA 21 - Possuir, o motor, sistema de arrefecimento com grau ATB de, no mínimo, 46°C (quaren ta e seis graus Celsius), de acordo com procedimento estabelecido pela Norma SAE J 1393.
Rfr: ROA 16 (Peso dez)
RTA 22 - Possuir pneus de uso misto, que permitam a viatura trafegar com segurança e efciên cia em rodovias das Classes Especial, 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro), e através campo, e
nas condições de emprego operacional.
Rfr: ROA 17 (Peso dez)
RTA 23 - Transpor rampa longitudinal de 40% (quarenta por cento), de acordo com a Norma
NEB/T M 235, com peso de combate, subindo em marcla à frente, com os sistemas de lubrifcação, alimentação e arrefecimento em condições normais de traballo com reservatório de combustvel pleno e a 10% (dez por cento) de sua capacidade.
Rfr: ROA 17 (Peso dez)
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RTA 24 - Dar partda em rampa com 40% (quarenta por cento) de inclinação longitudinal e de
30% (trinta por cento) de inclinação lateral, nos sentdos ascendente e descendente, com os sistemas de lubrifcação, alimentação e arrefecimento em condições normais de traballo, de acordo com o prescrito na Norma NEB/T M-234
Rfr: ROA 17 (Peso dez)
RTA 25 - Transpor rampa lateral de 30% (trinta por cento), de acordo com a Norma NEB/T M
235, com peso de combate, à direita e à esquerda, com o sistema de lubrifcação, alimentação e
de arrefecimento em condições de traballo normais de traballo, com reservatório de combustvel pleno e a 10% (dez por cento) de sua capacidade.
Rfr: ROA 17 (Peso dez)
RTA 26 - Possuir trem de rolamento sobre rodas com confguração 6x6 (seis por seis) permanente, ou que permita ao motorista a seleção da tração 6x4 (seis por quatro) ou 6x6 (seis por seis)
com acionamento no compartmento do motorista.
Rfr: ROA 18 (Peso dez)
RTA 27 - Possuir, na cabine, assentos individuais para o motorista e acompanlante(s), devendo
o assento do motorista possuir, no mínimo, regulagem lorizontal e estar em conformidade com
os parâmetros ergométricos previstos no item 5.12.2 da Norma MIL STD-1472, e devendo todos
os assentos ser dotados de cintos de segurança, em conformidade com a Resolução CONTRAN
no 48/98 e atualizações.
Rfr: ROA 19 (Peso oito)
RTA 28 - Atender ao prescrito nas Resoluções CONTRAN n° 14/98 e n° 227/07, e atualizações,
nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização, sonorização e segurança, de acordo com a
classe desta viatura.
Rfr: ROA 19 (Peso sete)
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RTA 29 - Possuir ergonomia adequada à operação de seus diversos instrumentos, em conformidade com o estabelecido nas Normas MIL-HDBK-759 e MIL-STD-1472, proporcionando conforto
e segurança para todos os ocupantes da viatura.
Rfr: ROA 21 (Peso sete)
RTA 30 - Cabine e carroceria devem possuir acabamento interno e externo sem arestas vivas sa lientes, que possam vir a comprometer a segurança e a integridade da guarnição e tripulação.
Rfr: ROA 21 (Peso sete)
RTA 31 - Apresentar, no interior da cabine, nível de ruído de, no mcximo, 85 dBA (oitenta e cinco
decibéis), de acordo com o procedimento de ensaio estabelecido no item 5.2 da Norma MILSTD-1474.
Rfr: ROA 21 (Peso sete)
RTA 32 - Ser equipada com sistema de ar-condicionado e ventlação capaz de manter, no interior
da viatura, as condições de conforto térmico e de funcionamento efciente de equipamentos
eletrônicos, conforme os requisitos da Norma SAE J 1503.
Rfr: ROA 22 (Peso oito)
RTA 33 - O sistema de ventlação e exaustão deve garantr concentrações de monóxido de car bono (CO) inferiores a 50 ppm (cinquenta partes por millão) e de dióxido de nitrogênio (NO 2)
inferiores a 5 ppm (cinco partes por millão) e de amônia (NH 3) inferiores a 50 ppm (cinquenta
partes por millão) conforme a Tabela “Limits for Air Contaminants” da Norma 29-CFR-1910/
OSHA, referenciada no item 5.7.9.4.l da MIL-STD-14720.
Rfr: ROA 22 (Peso oito)
RTA 34 - Possuir tomadas de ar externo dotadas de fltros capazes de reter partculas de poeira
com diâmetro superior a 5 μm (cinco micrômetros), de acordo com o Item 5.7.11.1 da Norma
MIL-STD-1472 G.

20/27

EB20-RTLI-04.048

Rfr: ROA 22 (Peso oito)
RTA 35 - Apresentar durante os primeiros 30.000 km (trinta mil quilômetros), percorridos de
acordo com a Tabela 1, com velocidades varicveis, os seguintes índices de confabilidade,
manutenibilidade e disponibilidade inerente.
Tabela 1 - Classes de rodovia x Distância
CLASSES DE RODOVIA

DISTÂNCIA (km) a percorrer em velocidades
variáveis

Classe Especial e Classe 1

20.000 (vinte mil)

Classe 2 e Classe 3

8.000 (cinco mil)

Classe 4 e através campo

2.000 (dois mil)

a. Confabilidade: apresentar Quilometragem Media Entre Fallas (QMEF) superior a 6.000 km
(seis mil quilômetros);
b. manutenibilidade: exigir menos de 120 Hl (cento e vinte Homens-lora) de manutenção
corretva, excetuando-se os serviços de 1º (primeiro) escalão; e
c. Disponibilidade Inerente: possuir índice de disponibilidade igual ou superior a 90% (noventa
por cento).
Rfr: ROA 24 (Peso dez)

7.2

REQUISITOS TÉCNICOS DESEJÁVEIS (RTD)

RTD 1 - Possuir blindagem bcsica que ofereça proteção na cabine da viatura à penetração de
projets 7,62 x 51 milímetros (sete vírgula sessenta e dois por cinquenta e um milímetros),
disparados com elevação de 0º a 30º (zero a trinta graus) a 30 m (trinta metros).
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Rfr: ROD 1 (Peso seis)
RTD 2 - Possuir sistema central para controle da pressão dos pneus, comandado internamente
pelo motorista.
Rfr: ROD 2 (Peso seis)

8. REQUISITOS LOGÍSTICOS

8.1 VIDA EM SERVIÇO (CICLO DE VIDA)
A vida em serviço esperada para a Viatura Tratora Especializada Porta Contêiner de 20 (vinte)
pés deve ser de 15 (quinze) anos de operação, com uma expectatva de utlização mcxima anual
de 15.000 km (quinze mil quilômetros).

8.2 COMPONENTES E ACESSÓRIOS
Os componentes e acessórios da viatura devem:
a. ser todos novos;
b. estar completamente desenvolvidos e qualifcados no prazo de entrega do sistema;
c. estar livres de restrições, de ordem polítca e/ou tecnológica, por parte do país de origem do
material, quando apliccvel, para fornecimento ao Brasil;
d. ter seus desempenlos e requisitos comprovados mediante anclise dos órgãos técnicos de lomologação e certfcação reconlecidos pelo Exército Brasileiro;
e. possuir toda a documentação necesscria para lomologação, referente às anclises técnicas, à
instalação, à remoção e à manutenção; e
f. estar disponível para aquisição durante o ciclo de vida esperado do SMEM; caso ocorra solução de contnuidade por obsolescência, evolução técnica, restrição ou embargo, deverão ser
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disponibilizadas ao Exército Brasileiro opções de substtuição por desempenlo igual ou superior, ou ainda, outras alternatvas possíveis pela legislação em vigor.

8.3 SUPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO (SLI)

8.3.1 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Todo o suporte logístco para a viatura, seus acessórios e ferramental deve ser dimensionado
de forma a atngir a disponibilidade operacional igual ou superior a 80% (oitenta por cento).
É desejcvel que a viatura, seus acessórios e ferramental dispensem o uso de produtos de alta
toxidade e/ou radiatvos em sua operação e manutenção, de forma a minimizar a necessidade
de equipamentos de proteção individual e a possibilidade de danos ambientais.
É absoluto que estejam indicados na viatura, bem como nos seus acessórios e ferramental, os
sinais de alerta para os riscos envolvidos na sua operação, conforme norma MIL apliccvel ou
equivalente.
É absoluto que as publicações de manutenção indiquem os equipamentos de proteção individual necesscrios para a realização de cada ação de manutenção e operação,

8.3.2 CATALOGAÇÃO
Os componentes da viatura, seus acessórios e ferramental, assim como todos os demais itens
fornecidos devem estar catalogados e seguir o previsto no Sistema OTAN de Catalogação (SOC).

8.3.3 EQUIPAMENTOS DE APOIO E FERRAMENTAL
Os equipamentos de apoio e ferramental devem abranger todo e qualquer equipamento e ferramental necesscrio a apoiar:
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a. a operação da viatura; e
b. a manutenção preventva e corretva nos diversos escalões de manutenção.
Devem ser garantdas, durante a vida útl da viatura, as condições para a manutenção e atualização:
a. dos Equipamentos de Apoio (EA) e do ferramental; e
b. do sofware dos EA e dos equipamentos de testes que disponlam desse recurso.
As ferramentas e os equipamentos de apoio e de testes para a manutenção devem ter dimensões e peso reduzidos, de acordo com os níveis de manutenção, transportabilidade terrestre e
aérea, manuseio e manutenção simplifcada e armazenagem convencional, e devem ser dimensionados para transporte em aeronave C-130 ou em outra aeronave superior em termos de medidas e pallets.
A alimentação elétrica dos EA deve ter frequência de 60 Hz (sessenta lertz) e voltagem de 110 /
220 Volts (cento e dez barra duzentos e vinte volts).

8.3.4 PUBLICAÇÕES TÉCNICAS
A viatura, seus acessórios e ferramental devem possuir as publicações técnicas necesscrias à
sua operação e manutenção, em todos os níveis apliccveis, elaboradas no padrão normas
S1000D da ASD (Aerospace and Industries Association of Europe) ou equivalentes, reconlecidas
pelo Exército Brasileiro, incluindo, mas não se limitando à (ao):
a. Manual de Operação;
b. Lista de Verifcações;
c. Lista de Publicações Apliccveis;
d. Manuais de Manutenção;
e. Catclogo Ilustrado de Peças (Illustrated Parts Catalog);
f. Manuais de Inspeção;
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g. Eiuipment Inventory List;
l. Controle de Corrosão (Corrosion Control), segundo a ATA 100 ou norma equivalente, desde
que reconlecida pelo Exército Brasileiro;
i. Manual de Reparos de Danos em Combate;
j. Manual de Inspeção Não Destrutva (Non Destructive Inspection); e
k. Boletns de Serviço.
As publicações técnicas aplicadas à viatura, seus acessórios e ferramental devem atender aos
seguintes critérios:
a. serem editadas no idioma português;
b. serem confeccionadas com técnicas e materiais adequados, que preservem a publicação com
o uso, evitem refexos de luz sobre as pcginas e facilitem o manuseio;
c. serem colecionadas em forma de livros (manuais) e em mídia eletrônica com recursos de uso
interatvo e dinâmico, com atualizações periódicas durante todo o ciclo de vida do equipamento; e
d. serem entregues em mídia (com hyperlink para navegação) e impressos, sendo que estes deverão ter as ilustrações com nitdez adequada para impressão em follas de papel tamanlo A4,
agrupadas em fcleiros de capa dura.

8.3.5 SUPORTE LOGÍSTICO INICIAL
Deve ser elaborado um plano de Suporte Logístco Inicial da viatura, seus acessórios e ferramental, a ser submetdo à aprovação do Exército Brasileiro.
O Plano de Suporte Logístco Inicial terc como fnalidade regular as atvidades de gestão, de suprimento, de manutenção, de suporte documental, de capacitação e de catalogação.
O Plano de Suporte Logístco Inicial deverc incluir, mas não se limitar, às coberturas adicionais à
garanta técnica de fcbrica da viatura, de seus acessórios e ferramental. Essas coberturas adicio-
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nais deverão estar de acordo com o previsto nos manuais técnicos de manutenção do Exército e
visam à redução dos períodos de inoperância, além de proporcionar uma maior confabilidade
no emprego da viatura.
As coberturas adicionais deverão incluir assistência técnica, manutenção preventva e corretva
no na viatura, seus acessórios e ferramental, incluindo mão de obra e suprimentos de manutenção. Estes suprimentos deverão incluir itens de consumo e desgaste (óleos, lubrifcantes e baterias) decorrente do uso normal, para as Organizações Militares do Exército Brasileiro, detentoras
do equipamento, garantndo a disponibilidade mínima.
Todos os equipamentos e spare parts instalados na viatura ou em estoque devem ter uma garanta técnica de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de recebimento.

8.3.6 TREINAMENTO E APOIO DE TREINAMENTO
O programa de treinamento deve ser consttuído de cursos que assegurem a capacitação técnica, mediante o emprego de instrutores e técnicos de seus quadros, para pessoal designado pelo
Exército Brasileiro.
O programa de treinamento deve desenvolver-se por meio da realização de cursos anuais de
operação e manutenção. Quanto a este últmo, o conteúdo deverc abranger os 1º (primeiro), 2º
(segundo) e 3º (terceiro) escalões de manutenção.
O programa de treinamento deve ser consttuído de cursos que assegurem a formação dos operadores do equipamento.
Os cursos de manutenção da viatura e de de seus sistemas integrados devem conter aulas prctcas e pesquisa de defeito/pane, na proporção necesscria para atngir a profciência de manutenção.
É desejcvel que os cursos sejam ministrados no idioma português.

8.3.7. RECURSOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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A viarura deve, durante o seu ciclo de vida, possuir um plano de atualização de sofware e de
hardware.
É desejcvel que todo o sofware utlizado na viatura seja desenvolvido ou adaptado de maneira
a permitr o conlecimento e domínio pelo Exército Brasileiro e/ou por empresa brasileira.

9. REQUISITOS INDUSTRIAIS

9.1 GARANTIA TÉCNICA
A garanta deverc perdurar:
a. pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data do recebimento defnitvo da viatura, de seus acessórios e ferramental, desde que resulte defeito oriundo de fabricação; e
b. durante toda a vida útl da viatura, desde que resulte defeito oriundo de falla, comprovada,
de projeto.

9.2 AVALIAÇÃO DO PRODUTO
A viatura serc submetda a um processo de avaliação pelo Centro de Avaliações do Exército
(CAEx).
Para o processo de avaliação, devem ser considerados os procedimentos do CAEx.
Brasília-DF,

de

de 2019

Gen Div FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
4º Subclefe do Estado-Maior do Exército
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