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RESUMO:
A utilização de uma ferramenta que possibilite o cadastro geográfico das redes de água e esgoto, bem como do
cadastro dos consumidores associados a estes trechos de redes de água, é imprescindível para a gestão de
perdas de água. Enquanto milhões de reais são investidos em reparos e instalação de novas infra estruturas de
redes, faz-se necessária a implementação de uma ferramenta de gestão desta infra-estrutura, que no caso de
operadoras de saneamento, as mesmas encontram-se na maioria das vezes enterradas.
O foco somente na implementação destes tipos de ferramentas, denominadas de Sistemas de Informação
Geográfica Aplicados ao Saneamento – SIG/AS, não leva ao sucesso na gestão destas infra-estruturas. É
necessário integrá-las aos processos de negócios das operadoras de saneamento, e muitas vezes alterar a
maneira em que estes processos são realizados, envolvendo sempre a gestão de mudanças bem como muita
capacitação junto aos colaboradores.
Este trabalho apresenta o resultado do trabalho realizado através do contrato firmado por intermédio do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD com acordo de cooperação técnica com a
Unidade de Gerenciamento do Programa de Modernização do Setor Saneamento – UGP/PMSS do Ministério
das Cidades, em que foram levantadas as situações das operadoras de saneamento brasileiras e gerada uma
especificação mínima de requisitos com a utilização de software livre de informação geográfica Terralib.
PALAVRAS CHAVE: Cadastro de redes de água esgoto e consumidores, Sistema de Informações
Geográficas, Terralib
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INTRODUÇÃO
A gestão de perdas em uma operadora de saneamento passa necessariamente pelo cadastro das redes de água e
consumidores com os quais é permitida a realização da simulação hidráulica de redes de água.
Através de contrato firmado por intermédio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD
com acordo de cooperação técnica com a Unidade de Gerenciamento do Programa de Modernização do Setor
Saneamento – UGP/PMSS do Ministério das Cidades, foram elaborados os seguintes produtos em informação
geográfica para o setor saneamento:
Realização de pesquisas e avaliação de soluções de TI junto ao mercado e a instituições
especializadas, concepção e análise de soluções de TI para geoprocessamento aplicáveis para gestão
de infra-estruturas e serviços de saneamento básico, elaboração de especificações técnicas, termos de
referência (TR)
Coordenação e/ou integração de equipe técnica para realização de atividades de supervisão e
acompanhamento da execução do projeto, incluindo as relativas à: concepção de modelo,
organização, implementação e funcionamento de sistema público para a gestão continuada dos
respectivos softwares.

OBJETIVO
O presente trabalho apresenta as especificações necessárias para um software de cadastro de redes e
consumidores com foco no combate a perdas de água, com a utilização de software livre Terralib,
desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, tomando como base as recomendações
obtidas junto às empresas em que o mesmo foi implementado na forma de projeto especial.

MATERIAIS E MÉTODOS
Como metodologias empregadas para a realização dos trabalhos foram definidas no início do mesmo as
seguintes etapas de desenvolvimento:
Tabela 1 – Atividades relacionadas ao produto I
O que
(ações estratégicas)

Por que

Como

1

Realização de pesquisas e
avaliação de soluções de TI junto
ao mercado e a instituições
especializadas

Para buscar informações detalhadas
das soluções de TI de
geoprocessamento

Realizar a busca de
informações sobre o
estágio das tecnologias e
possibilidade de adequação
das mesamas

2

Concepção e análise de soluções
de TI para geoprocessamento
aplicáveis para gestão de infraestrutura e serviços de
saneamento básico

Para realizar estudo de viabilidade
de integração da tecnologia de
geoprocessamento com integração
com o GCOM

Realizar a análise de
projetos já desenvolvidos
com a tecnologias
disponíveis

3

Elaboração de especificações
técnicas

Para especificar o que necessitará
ser adquirido e/ou desenvolvido

Elaborar a especificação
técnica detalhada

4

Elaboração de termos de
referência (TR)

Para detalhar os requisitos
necessários para a solução de
geoprocessamento para cadastro de
redes e consumidores

Adaptar a especificação
técnica ao padrão de termo
de referência exigido
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Tabela 2 – Atividades relacionadas ao produto II
O que
(ações estratégicas)

1

Por que

Como

Para definir como será o modelo de
gestão necessário para que uma
operadora de saneamento possa
implementar o geoprocessamento
em suas atividades para gestão
continuada

Criar uma proposta de
utilização de software livre
para a implantação do
geoprocessamento em
operadoras de saneamento.

Para definir em que setores o
geoprocessamento será
implementado

Criação do passo a passo
que uma operadora deve
seguir para poder
implementar o
geoprocessamento em suas
atividades.

Para preparar as operadoras CAER,
CAERN e COMPESA para a
implantação do geoprocessamento

Assessoria e consultoria
junto as operadoras para a
preparação dos dados e
processos necessários para
a implantação do
geoprocessamento.

Coordenação e/ou integração de
equipe técnica para realização de
atividades de supervisão e
acompanhamento da execução do
projeto de sistema de integração
digital (geoprocessamento),
incluindo as relativas à:
concepção de modelo,
organização, implementação e
funcionamento de sistema público
para a gestão continuada dos
respectivos softwares

1A

Concepção de modelo
para execução do projeto
de sistema de integração
digital
(geoprocessamento)

1B

Organização para
execução do projeto de
sistema de integração
digital
(geoprocessamento)

1C

Implementação e
funcionamento de
sistema público para a
gestão continuada dos
respectivos softwares do
sistema de integração
digital
(geoprocessamento)

RESULTADOS
Como principal resultado, verificou-se que mesmo em operadoras de saneamento que possuíam recursos para
a implementação de uma solução de Sistema de Informação Geográfica de mercado, estas foram
implementadas somente em suas principais cidades de operação, restando uma dificuldade na disponibilização
de recursos para a aquisição de tecnologias para as cidades de menor porte. Também foi verificada que a
componente do processo de implementação requer geralmente o mesmo investimento que o realizado com a
aquisição de licenças, muitas vezes sendo necessário um investimento maior devido a inexistências de bases
cartográficas ou mesmo as informações das redes e consumidores existentes.

3

A T ECNOLOGIA
Desta forma foram verificadas as tecnologias de software livre existentes no mercado, sendo feita a opção pela
tecnologia Terralib, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE devido aos seguintes
motivos:
Grande disponibilidade de pessoal técnico com alta capacidade na operação junto a tecnologia.
Possuir uma solução robusta com armazenamento tanto de informações vetoriais quanto de imagens
em diversos bancos de dados livres e proprietários de mercado com ou sem a utilização de cartucho
espacial.
Possuir bibliotecas de componentes já desenvolvidas, as quais possibilitam programadores com
pouco conhecimento de programação e de geoprocessamento, disponibilizar aplicações específicas
para o setor saneamento.
Possuir bibliotecas de conectividade de redes já desenvolvidas.
Ser possível desenvolver aplicações nas linguagens Java, PHP, Visual Basic, Delphi, e .NET, alem da
linguagem de programação C++.

ESPECIFICAÇÕES
Foram definidas as especificações mínimas que um software SIG para o cadastro de redes e consumidores
deve possuir, focando-se na redução de perdas de água com a utilização software de código aberto de cadastro
de redes de água, o qual deverá ser fornecido a operadora de saneamento sem a necessidade de adquirir licença
de uso ou pagamento de royalties. O software não deve representar apenas um software de cadastro de redes
de água e consumidores. Deve permitir o controle da qualidade da água, gerenciamento de rotas de leitura de
serviços, cadastro de consumidores e cadastro de redes de água e esgoto. Ele necessita ser adaptado aos
padrões da operadora e integrado com o sistema comercial da mesma, com o objetivo de formar uma base
única de informações.
A tecnologia utilizada é a de banco de dados geográfico, no qual são armazenados os mapas, não sendo
necessária a utilização de arquivos de desenho CAD. Isto representa uma mudança de paradigma na operadora
que deixa de trabalhar com arquivos CAD e passa a utilizar um banco de dados geográfico com tecnologia de
software livre, Terralib, desenvolvida pelo INPE.
O mapeamento único em banco de dados garante a integridade, disponibilidade e segurança dos dados de
mapeamento para o saneamento. Trata-se de uma tecnologia de última geração, comparável ao mais alto nível
de tecnologia desenvolvida em Sistemas de Informação Geográfica no mundo.
Juntamente com os softwares desenvolvidos para saneamento existem as componentes geográficas de
software, que também são fornecidas, as quais permitem um programador com pouca experiência criar suas
próprias aplicações de geoprocessamento, personalizadas para a operadora.
A seguir são apresentadas as características técnicas que devem estar presentes no software, que também deve
vir a ser disponibilizada na forma de software com código aberto, sem cobrança de licença de uso e com
utilização irrestrita para a operadora, seguindo os critérios já apresentados.

CARACT ERÍST ICAS DO SOFT WARE

Importação
O software permite importar os mapas diversos existentes em formato CAD para o banco de dados geográfico.
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Exportação
O software permite exportar os temas do banco de dados geográfico para os formatos shape (.shp), CAD (.dxf)
e até dezembro de 2007 no formato Epanet.

Conversão de Dados
O software deve permitir a conversão das redes de água cadastradas em CAD e importadas para o banco de
dados geográfico, para o formato inteligente em SIG de cadastro de redes de água com os respectivos atributos
de redes associados, em forma de cadastro de redes georreferenciado.

Software Livre
O software a partir da contratação dos serviços de implantação e suporte da desenvolvedora deverá ser
fornecido na forma de software com código aberto, sem a necessidade de cobrança de royalties por uso ou
instalação das licenças, sem limite de número de máquinas a serem instaladas na operadora de saneamento,
tanto para clientes Windows quanto para clientes Web.
O software não deve utilizar de bibliotecas de componentes que necessitem o pagamento de royalties pela sua
utilização.
O software não deve necessitar a aquisição de softwares CAD de mercado para funcionar em conjunto com o
SIG.

Web
O software permite o desenvolvimento de aplicações para disponibilização de mapas vetoriais e raster na
Internet, Extranet ou Intranet, via browser, com aplicações desenvolvidas em ASP, PHP ou Java.

Estações Cliente
Os clientes Windows podem devem poder rodar em máquinas de baixo desempenho, com configuração
mínima de máquina Pentium III, com 512 MB de memória RAM e rede com velocidade a partir de 10 Mbits,
com ambiente operacional Windows 2000 ou superior. O equipamento recomendado deve ser um Pentium IV
ou Core 2 Duo, com 1GB de memória RAM, monitor de 19” tela plana, placa gráfica acelerada com memória
não compartilhada com a CPU e conexão de rede de 1Gbit.
O software deve permitir o trabalho com clientes Windows e Linux, quando acessado utilizando-se o
navegador (browser).

Servidor
O software de cadastro de redes deverá rodar na arquitetura cliente-servidor com banco de dados geográfico
armazenado em um servidor central, sendo sugerido servidor com as seguintes características:
Pentiun IV, Dual Core ou Xeon com 1 ou 2 processadores
2 ou 4 GB de memória RAM
Windows 2003 Server ou Linux
Banco de dados Oracle, SQLServer, Firebird ou Postgres.

Estratégia para a utilização do banco de dados geográfico
Deverá ser permitida, conforme o porte da operadora e mapas disponíveis, a implementação inicialmente ou
definitivamente utilizando banco de dados geográfico no servidor específico fornecido pela operadora em
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ambiente Windows com possibilidade de trabalhar com os bancos de dados Oracle 9i, 10g, SqlServer versões
2000 ou superior, Postgres e Firebird/Interbase, e com os bancos de dados SQL Xpress Edition, gratuito, até 4
GB de informações geográficas ou Oracle 10g Express, gratuito, até 4 GB, ou mesmo serem criados bancos de
dados geográficos para testes de implementação em Access.
Não deve existir a obrigatoriedade da utilização do cartucho espacial, tanto para armazenamento de dados
vetoriais quanto raster, nos bancos de dados que assim o possuírem.
O banco de dados deve permitir ser instalado em servidores Linux, Unix ou Windows.

Rede
O trafego de informações em rede entre servidor e estações cliente não deverá exceder picos de 8 Mbits para
imagens e 2 Mbits para vetores.

Biblioteca
Junto com o software é fornecida a operadora que contratar a implantação e suporte, biblioteca SIG de
desenvolvimento, na forma de software livre anteriormente descrita, para as linguagens Visual Basic 6.0, VB
.NET, ASP, C# .NET e Delphi (versão 7 a última) com funcionalidades em clientes Windows de: cadastro de
novas feições em banco de dados geográfico associado, operações de zoom, mapas temáticos, importação e
exportação de formatos SIG e CAD padrões de mercado (.shp, mid/mif, dxf), bem como biblioteca de
componentes para disponibilização de mapas em clientes browser (ASP), com a possibilidade de realização de
mapas temáticos.
A biblioteca de componentes deve permitir salvar diretamente no banco de dados tanto as informações
vetoriais quanto as raster (imagem).

Funcionalidades detalhadas de biblioteca de componentes SIG
Possui os seguintes métodos em forma de código aberto, conforme descrito anteriormente, compatíveis com o
software livre Terralib para programação nas linguagens Visual Basic 6.0, VB .NET, VC++ .NET, C# .NET,
ASP e Delphi (versão 7 a última versão):
Desenho no banco de dados geográfico de ponto, linha, polígono e texto.
Desenho no banco de dados geográfico de redes.
Cópia e cola de geometrias
Junção de linhas.
Desenho de linha com referência a outra existente, desenho de linha paralela ou perpendicular.
Manipulação, seleção, copia, espelhamento, eliminação, rotação, modificação, quebra e alteração, de
elementos geográficos.
Medição de distâncias, perímetros e áreas.
Eliminação de vértices.
Triangulação.
Biblioteca de componentes capaz de voltar ao estágio anterior do último elemento gráfico desenhado,
bem como avançar novamente ao elemento desenhado.
Manipulação de layers geográficos.
Método de salvar imagens de tela em arquivo.
Zoom.
Importação e exportação CAD/SIG.
Capacidade da realização de operações geográficas interativas com o usuário ou diretamente no
banco de dados geográfico de fácil programação, de forma que o usuário programador possa, com
poucos conhecimentos de geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica, desenvolver
aplicações personalizadas para a operadora.
A documentação da biblioteca deverá ser apresentada na língua portuguesa.
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Não serem utilizadas componentes nesta biblioteca que possuam como parte de seu código a
utilização de componentes fechadas e/ou, que necessitem o pagamento de royalties ao seu fornecedor.
A componente de cadastro de redes não deve permitir o cadastro de um trecho de rede sem nós
associados ao mesmo.
Possui os seguintes métodos em forma de código aberto, compatíveis com o software livre Terralib para
programação nas linguagens PHP e Java:
Armazenamento de imagens de tela em arquivos.
Zoom.
Seleção de ligações.
Localização de consumidores

Características do software de cadastro de redes de água
O software deve permitir o cadastro de redes de água diretamente em banco de dados geográfico com
informações matriciais ou vetoriais, com os seguintes recursos:
Abertura de um número ilimitado de janelas (vistas) para visualização das redes, componentes (nós) e
imagens.
Permitir a criação de novas vistas com nomes escolhidos pelos usuários.
Possuir ferramenta de zoom área, visualização de todo mapa, aproximação, afastamento, atualização
da visualização do mapa, deslocamento (pan), refazer e desfazer as últimas vistas.
Permitir antes ou após cadastrar uma rede, serem entrados os parâmetros destas redes, como material,
diâmetro, etc, de forma a que todos as redes cadastradas possuam estes parâmetros (atributos)
associados as mesmas.
Armazenar os atributos das redes, tanto nos nós quanto dos trechos de redes, sem a necessidade
obrigatória de se criarem novas colunas nas tabelas do banco de dados e sem a necessidade de alterarse a codificação do software ou caixas de diálogo que apresentam estes atributos.
Permitir após a seleção de um ou mais trechos de redes modificar os parâmetros comuns ou ainda não
cadastrados.
Permitir, somente pelo administrador, modificar todos os parâmetros desejados das redes ou nós
selecionados de uma única vez, mesmo que já tenham sido cadastrados.
No desenho de novos trechos de redes o software localizar as extremidades das redes
automaticamente ao mover o cursor sobre as mesmas, sem a necessidade de selecionar comandos de
localização (snap).
Permitir adicionar planos de informação junto a uma vista selecionada, criando-se assim temas, como
forma de visualização, como cor, estilo de linhas, pontos e espessura escolhidos pelo usuário, como a
possibilidade de ser aplicado um filtro utilizando-se como critério de filtragem, os parâmetros
cadastrados nas redes ou nós.
Permitir apresentar ao coordenador da conversão de redes os trechos que possuem não conformidades
de cadastro que devem ser verificadas em campo ou pelo departamento de cadastro da operadora.
Não permitir que um trecho de rede seja cadastrado desconectado de outro.
Permitir o cadastro das adutoras, redes primárias (anéis) e secundárias.
Permitir o cadastro dos macro-medidores.
Permitir ao desenhar um trecho de rede por dois pontos, cadastrar automaticamente os nós da redes,
ligados ao segmento de rede desenhado, sem a necessidade de utilização de ferramentas de
verificação de topologia. Desta forma ao cadastrar um segmento de rede A, serão automaticamente
gerados os nós iniciais e finais (por exemplo: 1 e 2) e será realizada automaticamente a associação
dos nós a rede recém desenhada em banco de dados permitindo que ao usuário selecionar um trecho
de rede, seja informado ao mesmo o número do nó inicial e nó final.
Ao desenhar um trecho de rede começando e terminando em nós existentes, não devem ser criados
nós adicionais, e sim serem utilizados os existentes, sem a duplicação de nós de rede.
Ao eliminar um trecho de rede, o software deve possuir a inteligência de decidir se o(s) nó(s) serão
eliminados também. Como critério, um nó é eliminado quando não existe(m) outro(s) trechos de rede
conectados ao mesmo.
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Ao desenhar um trecho de rede, deve ser automaticamente mostrado sobre o mesmo o comprimento,
o diâmetro e o material do tubo, sem a necessidade de o usuário entrar o texto sobre a rede,
cadastrando-o apenas como atributo.
Existir, ao selecionar nós de redes, uma caixa de diálogo dinâmica, que mostrará os parâmetros dos
mesmos, que conforme o tipo de componente selecionado, são apresentados os dados da componente
correspondente. Por exemplo, selecionando-se uma válvula, são apresentadas as informações do tipo
de válvula, se encontra aberta ou fechada e a porcentagem de abertura da mesma. Caso selecione que
o nó que representa uma bomba, os parâmetros apresentados passam a ser o tipo de bomba, o sentido,
a pressão, o número de bombas, o tipo de associação e os parâmetros das funções das bombas. O
software deve permitir a configuração personalizada das componentes que a operadora achar
necessárias, bem como os parâmetros desejados para cada componente, sem a necessidade de nova
codificação ou alteração de colunas no banco de dados.
Permitir o similar especificado acima para outros dados dos trechos de redes.
Possibilitar o cadastro de pontos de redes que não representem nós, mas simplesmente a curvatura da
rede.
Possibilita a inserção de um novo nó em um trecho de rede existente, que automaticamente acertará
no bando de dados a indicação de nós conectados, indicando quais nós os novos trechos de rede estão
interligados.
Possuir a funcionalidade de mover um nó de rede, sem a desconexão dos trechos de rede a este nó.
No caso de vazamentos ou manutenções preventiva, o sistema deve indicar, a partir da seleção de um
trecho de rede, o trechos de redes que serão desabastecidos, e registros que deverão ser fechados.

Módulo de cadastro de ramais
Este módulo deverá possui a capacidade de cadastrar os ramais de redes, ligados as tubulações, bem como dos
hidrômetros conectados as suas extremidades, identificando assim os usuários (consumidores), possuindo as
seguintes características:
Os ramais devem estar conectados as tubulações secundárias, sem a segmentação destas redes.
Existir em banco de dados geográfico, uma ligação, através de campo chave, entre os ramais e a
tubulação ao qual está conectado de forma permitir serem identificados todos os ramais conectados
junto a um determinado trecho de tubulação.
Possibilitar cadastrar mais de um hidrômetro junto a um único ramal de água.
Um ramal deve poder ser cadastrado automaticamente de forma que o operador/usuário do sistema
selecione com um click a rede e com outro click a posição do hidrômetro, bastando dois clicks com o
mouse para cadastrar-se o ramal e hidrômetro, com a conexão automática entre as tabelas de redes,
ramais e hidrômetros.
Permitir que o usuário consulte no banco de dados, a partir de um ou mais trechos de rede, quais os
ramais e números de ligação estão associados ao(s) trecho(s) de rede.

Módulo de identificação de consumidores
Este módulo deve possibilitar, ao selecionar-se um trecho de rede de água, serem identificados todos os
consumidores ligados ao mesmo, bem como localizar todos os trechos de rede, até a existência de uma
válvula, com os respectivos consumidores desabastecidos, de forma a permitir a partir de um trecho de rede
selecionado, apresentar os registros a serem fechados para a manutenção na rede.

Outras funcionalidades
1.

2.

Possuir ferramenta de controle de usuários e grupos, que permitam definir quais atividades cada tipo
de usuário poderá realizar no sistema. Por exemplo, alguns usuários poderão apenas realizar
consultas, outros desenhar redes e outros realizarem modificações globais em uma grande extensão
do mapa.
O software deve permitir a associação de quaisquer tipos de documentos em qualquer ponto do mapa,
facilitando assim a localização e abertura de projetos de engenharia em CAD, imagens escaneadas,
documentos de textos ou planilhas, etc., associados aos mesmos.
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3.

Apresentar relatórios de produtividade diária na conversão de redes para a criação de indicadores para
o acompanhamento da conversão das redes.
4. Permitir exportar as redes e componentes, com os seus respectivos parâmetros associados para o
software de simulação de redes C-Rede e Epanet.
5. Permite exportar os dados geográficos dos temas selecionados para software CAD no formato dxf, ou
para SIG, no formato shape (.shp).
6. Ao ser realizado o zoom no mapa, apresentar o fator de zoom em que se encontra o mapa na tela.
7. Fornecer a capacidade de o usuário consultar, através de aplicações ou perguntas ao banco de dados,
específicas desenvolvidas pelo mesmo, a comparação entre a macro com a micro-medição.
8. Permitir a visualização de imagens de mapas escaneados georreferenciados como pano de fundo para
o devido cadastro das redes.
9. Permitir a partir de um trecho de rede selecionado, serem apresentados coloridos os trechos
subseqüentes segundo parâmetros da rede.
10. Permitir a impressão do mapa na tela no formato A4 e A3 para disponibilização para pessoal de
campo.
11. Permitir o desenvolvimento de aplicação específica para que na Ordem de Serviço seja
disponibilizado o mapa de localização da mesma.

RESULT ADOS NAS OPERADORAS
Foram realizadas implementações em um período de 5 (cinco) dias por operadora, nas operadoras de
saneamento COSANPA, CAERN, COMPESA e EMBASA, com os seguintes resultados apresentados nas
figuras a seguir:

Figura 1 – Mapa da cidade de Marabá importado no software Terraview,
desenvolvido pelo INPE.
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Figura 2 – Zoom no mapa de Marabá – COSANPA.

Figura 3 – Zoom no mapa de Marabá – COSANPA.
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Figura 4 – Zoom no mapa de Marabá – COSANPA.

Figura 5 – Finalização da implementação – COSANPA.

11

Figura 6 – Zoom em mapa de Salvador em implementação na EMBASA.

Figura 7 – Zoom em mapa de Salvador em implementação na EMBASA.
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Figura 8 – Zoom em mapa de Natal com associação de documento, em
implementação na CAERN.

Figura 9 – Capacitação de implementação realizada na CAERN.
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VALIDAÇÃO JUNT O A OPERADORAS CONVIDADAS – INPE
Com o objetivo de validar e obter informações sobre os requisitos das operadoras de saneamento, foi realizada
oficina no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, que contou com a presença das operadoras de
Sorocaba, Guaratinguetá, Sabesp-São Paulo, Embasa-Bahia, Cosanpa-Pará e São Bento do Sul.
Com abertura realizada pelo Diretor Geral do INPE, o Dr. Gilberto Câmara, em que o mesmo garantiu por um
período de 10 anos a continuidade no desenvolvimento da tecnologia Terralib.

Figura 10 – Apresentação da tecnologia Terralib – Miguel – INPE.
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Figura 11 – Apresentação de componentes já disponibilizadas com a tecnologia
Terralib – Tiago Guardia.

Figura 12 – Apresentação Terralib – Lúbia – INPE.
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Figura 13 – Apresentação da plataforma Terralib – Funcate – INPE.

Figura 14 – Oficina com discussão em grupo dos requisitos das operadoras de
saneamento para a utilização de software livre para saneamento.
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MET ODOLOGIA DE IMPLEMENT AÇÃO
A partir do evento realizado no INPE, foi disponibilizada para as operadoras a metodologia sugerida de
implementação de um SIG para saneamento, conforme a apresentada na Figura 15.
Início

1

2

Levantamento dos
mapas existentes
atualmente

Definição do processo
para cadastro de novos
consumidores no mapa

Integração da telemetria com o
cadastro de redes para
determinação de pontos prováveis
com desabastecimento

Levantamento da
precisão do
georreferenciame
nto dos mapas

Cadastro dos novos
consumidores no mapa, com
amarração as respectivas redes

Implantação do controle
da qualidade da água
associado as redes

Levantamento da
infra-estrutura de
equipamentos e
rede

Cadastro dos consumidores já
existentes no mapa, com
amarração as respectivas redes

Fim

Definição dos mapas que serão
trabalhados com georreferenciamento
preciso e os que não

Definição dos
setores de
abastecimento

Elaboração do
planejamento
estratégico

Implantação de macromedidores nos setores
de abastecimento
definidos

Definição do
banco de dados a
ser utilizado

Definição de rotas
por setor de
abastecimento

Atualização da
infra-estrutura de
equipamentos

Cadastro das novas rotas
com inteligência no bando
de dados geográfico

Implantação do
banco de dados
geográfico

Determinação das
demandas por nó de
trecho secundário de rede

Preparação básica em layers
dos dados vetoriais para
conversão para o banco de
dados geográfico

Totalização de demandas de
consumo por área determinada
ou setor de abastecimento

Preparação das imagens de satélite,
fotos aéreas e desenhos em papel
para importação para o banco de
dados geográfico

Exportação do cadastro de redes
com demandas e dados das
mesmas para software de
simulação hidráulica

Conversão dos dados vetoriais
e raster, na forma em que se
encontram,para o banco
geográfico

Calibração do
modelo

Conversão das
redes de água e
esgoto com
conectividade

Implantação de medição de
pressão e vazão nos setores de
abastecimento em tempo real

1

2

Figura 15 – Metodologia para implementação de SIG para saneamento.
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A descrição apresentada na figura 15 é representada na Tabela 2 a seguir:
Tabela 2 – Metodologia para a implementação de SIG para saneamento.
Item

Atividade

1

Levantamento dos mapas existentes atualmente

2

Levantamento da precisão do georreferenciamento dos mapas

3

Levantamento da infra-estrutura de equipamentos e rede

4

Definição dos mapas que serão trabalhados com georreferenciamento preciso e os que não

5

Elaboração do planejamento estratégico

6

Definição do banco de dados a ser utilizado

7

Atualização da infra-estrutura de equipamentos

8

Implantação do banco de dados geográfico

9

Preparação básica em layers dos dados vetoriais para conversão para o banco de dados geográfico

10

Preparação das imagens de satélite, fotos aéreas e desenhos em papel para importação para o
banco de dados geográfico

11

Conversão dos dados vetoriais e raster, na forma em que se encontram,para o banco geográfico

12

Conversão das redes de água e esgoto com conectividade

13

Definição do processo para cadastro de novos consumidores no mapa

14

Cadastro dos novos consumidores no mapa, com amarração as respectivas redes

15

Cadastro dos consumidores já existentes no mapa, com amarração as respectivas redes

16

Definição dos setores de abastecimento

17

Implantação de macro-medidores nos setores de abastecimento definidos

18

Definição de rotas por setor de abastecimento

19

Cadastro das novas rotas com inteligência no bando de dados geográfico

20

Determinação das demandas por nó de trecho secundário de rede

21

Totalização de demandas de consumo por área determinada ou setor de abastecimento

22

Exportação do cadastro de redes com demandas e dados das mesmas para software de simulação
hidráulica

23

Calibração do modelo

18

Tabela 2 – Metodologia para a implementação de SIG para saneamento (continuação)
Item

Atividade

24

Implantação de medição de pressão e vazão nos setores de abastecimento em tempo real

25

Integração da telemetria com o cadastro de redes para determinação de pontos prováveis com
desabastecimento

26

Implantação do controle da qualidade da água associado as redes

SUGEST ÕES DE MELHORIA DAS OPERADORAS

Sincronização de bancos de dados
Devido a limitação de velocidade no trafego das informações de dados entre as redes das operadoras entre seus
escritórios e sedes nas respectivas cidades, faz-se necessário a disponibilização de aplicação que permita a
utilização de bancos de dados livres nas unidades de negócio das operadoras, com sincronização de dados com
a unidade central, com o gerenciamento das alterações realizadas pelos usuários cadastristas de redes de água,
esgoto e consumidores.

Cadastro de amarrações
Disponibilização de funcionalidade que permita o cadastro de amarrações de redes de forma inteligente, em
que as distâncias das amarrações estejam representadas tanto graficamente, como em sistemas CAD, quanto
com os respectivos atributos associados, compatível com SIG.

Banco de dados
Possibilidade de trabalhar com o banco de dados Postgres para escrita. Atualmente a biblioteca funciona com
os bancos de dados Oracle, SQLServer, Interbase/Firebird e Access.

Gestão de histórico de vazamentos
Para um completo registro dos históricos de vazamentos devidamente associados às tubulações de água.

Gestão de ordens de serviço
Sistema que possibilite a todos os departamentos, consultar as ordens de serviço abertas e/ou fechadas, com
visualização das mesmas no mapa, utilizando-se as ligações e ramais de ligações cadastrados e ordens de
serviço não identificadas por número de ligação de água.

Indicador de comportamento dos hidrômetros
Implementação de um sistema que realize o mapeamento dos hidrômetros residenciais e comerciais a fim de
obterem-se mapas temáticos do comportamento dos hidrômetros ao longo de um determinado período de
tempo, utilizando metodologia que analise as variações de consumos ao longo dos anos, com o objetivo de
mapear variações de consumo que requeiram maiores investigações.

Faixas de consumo
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Fornecimento de mapas temáticos com as faixas de consumo por regiões, para o auxílio no dimensionamento
de redes.

Indicador de perdas por km de rede
Implementação de um sistema que permita somar a metragem linear das redes, por diâmetro ou região no
mapa, com o objetivo de melhor conhecer a infra-estrutura de redes existente, gerando um indicador de perda
por km de rede.

Esqueletonização de redes de água
Disponibilização de software de esquematização de redes e redução de nós cadastrados, para elaborar
unifilares das redes de água esgoto para o apoio a tomada de decisão dos gestores da operadora. Elaboração de
algoritmos de simplificação de nós, com o objetivo de reduzir o número de nós existentes nas redes de água
para facilitar a simulação hidráulica.

Gestão de ativos
Implementação sistema de gestão de ativos em que cada ativo de rede deverá possuir um número de
identificação, bem como deverá ser incluído em cada ativo, o número do processo ao qual o mesmo pertence
(para novas redes).

Interoperabilidade
Implementação de funcionalidade que permita visualizar arquivos CAD (dxf, dwg e dgn) e SIG (shp) sem a
necessidade de importação para o banco de dados geográfico.

Interrupção de fornecimento
Fornecimento de sistema para a geração de mapeamentos temáticos diário de interrupção de fornecimento de
água, com o objetivo de auxiliar a operação de logística de corte de fornecimento do departamento
administrativo financeiro.

Ocorrências de fraudes
Fornecimento de sistema que apresente mapeamento temático de ocorrências de fraudes, por períodos
estabelecidos pelos colaboradores da operadora, com o objetivo de facilitar a tomada de decisão e
conhecimento das ocorrências de fraude no município, através do estabelecimento de metodologia de cadastro
geográfico de fraudes.

Áreas de alagamento
Esta atividade tem como objetivo sistematizar o registro de informações de áreas de alagamento, gerando
mapas temáticos de simulações de alagamentos associados a históricos de alagamentos e volume de chuvas.

CONCLUSÃO
Através do levantamento da situação atual de diversas operadoras de saneamento, tanto estatuais, quanto
municipais, verifica-se que em sua maioria existe o cadastro das redes em sistema CAD, com grande
dificuldade por parte das mesmas na manutenção da conectividade entre as redes, bem como na interligação
entre o cadastro técnico de redes com o cadastro de consumidores (comercial), no mapa. Existem algumas
operadoras de saneamento que utilizam softwares SIG genéricos, sem aplicação específica para área de
saneamento, as quais possibilitam a simples associação entre um elemento geográfico e um dado tabular, não
garantindo a conectividades entre os trechos de rede. Mesmo em operadoras com manuais de padronização de
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desenho de redes, bem como que contam com pessoal devidamente capacitado para o cadastro das redes de
forma a manter a conectividade, são encontradas não conformidades nas conexões, uma vez que as mesmas
requerem muita atenção do usuário e está conseqüentemente sujeita a falhas.
Algumas operadoras implementaram o SIG com conectividade de rede e com conexão junto ao cadastro
comercial de consumidores em regiões piloto, mas encontram-se atualmente em dificuldade para a
implementação do sistema em todas as suas unidades e municípios, devido ao alto custo de aquisição de
licenças de software. Algumas como soluções utilizam software CAD com personalização para o cadastro de
redes em suas unidades, o que não soluciona de forma definitiva a questão apresentada, muitas vezes
necessitando da realização de diversas atividades para a simples obtenção de uma demanda de consumo em
um determinado nó de rede.
Foi verificada solução adotada na Europa, especificamente em Portugal, a qual da mesma forma como o que
ocorre no Brasil, não atende a completa necessidade da operadora de saneamento, sem a integração com o
cadastro comercial, bem como sem solução para a amarração das redes. Neste caso, apesar de representar um
país na União Européia, o mesmo enfrenta a mesma questão apresentada no Brasil, ou seja, recursos finitos
disponibilizados para investimento na aquisição de softwares SIG de mercado que atendam com ferramentas
específicas o cadastro de redes, associado diretamente ao cadastro comercial e possuindo no próprio SIG a
possibilidade de realizar o cadastro das amarrações inteligentes, sem a utilização de ferramentas CAD.
A solução utilizando software livre Terralib e suas componentes já disponíveis, é plenamente viável de
implementação, existindo dois casos no Brasil em que a mesma já foi implementada com sucesso.
O constatado neste período de um ano de observação junto a diversas operadoras de saneamento tanto
estaduais, quanto municipais, foi que a principal dificuldade na redução de perdas está aliada aos processos de
negócio da operadora. A redução de perdas de água, tanto aparentes quanto reais, passa pela setorização da
rede, instalação de macro-medidores, substituição de hidrômetros, cadastro das redes, cadastro dos
consumidores ligando o cadastro comercial com a localização do consumidor no mapa e associação do
mesmo, ao trecho de rede, ações de caça vazamento, entre outras.

RECOMENDAÇÕES
O geoprocessamento passa pelo cadastro das redes e pelo cadastro da localização dos consumidores no mapa.
Isto deve ser considerado com muita atenção com relação aos custos de realização dos mesmos. O que foi
verificado, é que, com relativa freqüência, é contratado o recadastramento de consumidores, sem a solicitação
do fornecimento do posicionamento geográfico dos mesmos.
Outro ponto que deve ser considerado é com relação aos processos. Sugere-se que inicialmente sejam
alterados os processos e em seguida realizadas contratações de conversão de dados, podendo ser citado como
exemplo, a alteração inicial do processo de cadastro de uma nova ligação em que antes do fechamento da
Ordem de Serviço, a empresa contratada ou colaboradores da própria operadora de saneamento, realizam o
cadastro do ramal e da ligação no mapa, conectada ao banco de dados comercial, para a seguir ser fechada a
ordem de serviço. Está é uma atividade que sugere-se ser diária, sem a acumulação de serviços.
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