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ANEXO B 
 

ENTREVISTAS REALIZADAS 
 
COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA  - CURITIBA, PR.
 
SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – CURITIBA, PR.
 
SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SP.
 

SANASA – SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A 
CAMPINAS, SP.
 
METRÔ - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO, SP.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS - SIURB 
COMISSÃO DE ENTENDIMENTOS COM CONCESSIONÁRIAS - CEC 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - UFPR, CURITIBA, PR.
 
CpQD – TELECON & IT SOLUTIONS, CAMPINAS, SP. 
 
DRC – PERFURAÇÃO DIRECIONAL LTDA, SÃO PAULO, SP. 
 
ESTEIO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S/A, CURITIBA, PR.
 
MAPSOLO ENGENHARIA LTDA, SP.
 
IPPUC – INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA
 
SONDEQ COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA, SP. 
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COMGAS – COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO, SP. 
 
NEXUS GEOENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, SP.
 
UNICAMP – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
 
UFSCAR – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS
 
UFSC – UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
 
PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
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COPEL – COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA – CURITIBA PR. 
 

Entrevistado: Marco Antonio Rucinski – 09/03/2005 
Engº Cartógrafo - Copel/DIS/SED/GEOM 
Fone: (41) 331-2696 - Fax: (41) 331-3266 
e-mail: rucinski@copel.com

 

 

Na visita realizada à COPEL – Companhia Paranaense de Energia foi 

possível conhecer os procedimentos e as metodologias utilizadas pela empresa no 

cadastro das redes elétricas, na área urbana e rural, os equipamentos utilizados 

para o georreferenciamento, locação das obras e de atualização da base 

cartográfica usada pela empresa. 

 

A Base Cartográfica da COPEL foi obtida através de restituição 

aerofotogramétrica na escala 1:2000 na área urbana e 1:50.000 nas áreas rurais,  

foram utilizadas as cartas do IBGE/Exército que permitiu uma precisão absoluta de 

0,60m na área urbana e de 15,00 metros na área rural.  Para essa empresa, a 

altimetria é desprezada, quando existe a necessidade em algum trabalho específico 

é realizado levantamento topográfico através de contratação de empresas 

terceirizadas.  

 

A Base Cartográfica é georreferenciada ao  sistema de referência oficial do 

Brasil, o SAD69 – South American Datum of 1969(na época), sendo utilizado o 

sistema de projeção cartográfica UTM nas atividades de cadastro e locação de obra. 

 

Para o apoio geodésico dos projetos que serão implantados ou cadastrados, 

a empresa possui pontos em todos os municípios que faz a distribuição de energia 

elétrica, possui 5 bases de monitoramento contínuo nas cidades de Curitiba, 

Guarapuava, Maringá (em fase de testes), Cascavel e Quatá. Todos os trabalhos 

que são executados são apoiados nesses pontos, não ultrapassando 300 Km de 

distância entre a base e o rover. 
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A atualização da base cartográfica é realizada através da inserção na base 

existente dos projetos de loteamentos aprovados nas diversas prefeituras, onde a 

empresa tem a responsabilidade de fornecimento de energia. 

 

 Esse trabalho é desenvolvido através do apoio topográfico de cinco pontos 

fisicamente conhecido com coordenadas N,E. Os mesmos são relacionados com os 

pontos do projeto apresentado, sendo que quatro são nas extremidades do 

loteamento e um ponto na região central, o que possibilita uma análise das 

distorções encontradas. 

 

Para a execução dos trabalhos de georreferenciamento e atualização da base 

cartográfica, a empresa possui 12 receptores GPS Pro XR que permite precisão de 

até 0,50 metros. É utilizado também 46 equipamentos Garmin SRVY II, fazendo uso 

do código, obtendo uma precisão de 1 a 3 metros, todos os equipamentos são da 

COPEL Distribuição. 

 

A Rede de marcos de referência disponível facilita o apoio geodésico para os 

levantamentos topográficos, permitindo a elaboração de projetos de ampliação de 

rede elétrica georreferenciada. Na locação da obra a empresa aceita um 

deslocamento não superior a 1 metro em planimetria na área urbana e de até 5 

metros na área rural. Após é realizado um cadastro - As built por técnicos da própria 

COPEL do trabalho que foi realizado. 

 

As empresas terceirizadas que são contratadas para a execução dos projetos 

de ampliação e de novas redes de energia elétrica, executam a locação da obra com 

teodolitos, estação total, trena e mira.  

 

Na área rural o posicionamento em planimetria de uma rede de energia 

elétrica pode sofrer um deslocamento de aproximadamente 300,00 metros quando 

cadastrado com GPS e comparado com as cartas utilizadas na constituição da base 

cartográfica, essas diferenças são conseqüências da baixa qualidade das cartas 

utilizadas. 
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A COPEL utiliza um software desenvolvido pela própria empresa para a 

execução dos projetos de rede elétrica, esse software é chamado de LIE(Locação 

Interativa de Estrutura). Permite a introdução de ângulos, distâncias horizontais e 

leitura de mira para posteriormente ser realizado os desenhos com todas as 

deflexões e perfil da rede locada. 

 

Atualmente a COPEL utiliza o software Vision da Autodesk nos trabalhos com 

o SIG, esta sendo preparada a migração para o Arc Gis no ano de 2007. A empresa 

possui apenas 1 Km2 de rede subterrânea na cidade de Curitiba e Londrina e as 

mesmas não são georreferenciadas, não faz uso de galeria técnica e não possui 

equipamentos específicos de detecção de metais. 

 

 Possui 166.000,00 km de rede de energia elétrica aérea. Dos 293 Municípios 

atendidos pela empresa no Estado do Paraná,  273 desses municípios contam com 

uma base cartográfica georreferenciada. 

 

A empresa comercializa a base cartográfica que mantém e atualiza, a um 

custo de R$ 270,00 o Km2,  com apenas alguns layers. Em relação à mudança do 

referencial geodésico para o SIRGAS, não existe nenhum plano definido para o 

futuro. 
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SANEPAR – COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ, CURITIBA PR. 
 

 

Entrevistado: Wilhelm Baade – 10/03/2005 
USTI – Unidade de Serviço Tecnologia da Informação 
Fone: (41) 330-3374 
e-mail: baade@sanepar.com.br 
 
Entrevistada: Angela Maria do Rosário – 23/05/2005 
Diretoria de Operações  
Assessoria Técnica – ATC 
Fone: (41) 330-7153 
e-mail: angelamr@sanepar.com.br 

 

 

Na visita realizada a SANEPAR,  fui informado que a base cartográfica 

utilizada pela empresa é a mesma que foi constituída pela COPEL. Não possui 

nenhum procedimento e metodologia de atualização e manutenção da base, além 

de não possuir corpo técnico para essa atividade. 

 

A Empresa possui aproximadamente 70% da rede de água em formato digital 

na base cartográfica e aproximadamente 50% da rede de esgoto também em 

formato digital. A posição da rede é padronizada na distância de até 1,50m do 

alinhamento predial, no projeto e na base cartográfica. Na prática a empresa convive 

com várias divergências entre as informações de cadastro e a situação física das 

redes de água e esgoto, pois as mesmas não são georreferenciadas e seu traçado é 

desconhecido em campo. 

 

A SANEPAR não realiza o As builts das obras que são executadas. As obras 

que já foram executadas também não dispõe de informações confiáveis, atualmente 

a empresa passa por dificuldades no gerenciamento das atividades de cadastro 

devido à perda de informações em seu banco de dados cadastrais. 

 

Na execução dos trabalhos de desenho são utilizados o software Autocad. A 

área operacional possui apenas equipamento de detecção de massa metálica e um 

geofone, concluímos que a empresa não dispõe de elementos que venham a 

contribuir para os trabalhos desenvolvidos nesta pesquisa, pois não aplica 
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procedimentos de cadastro nas atividades diárias nem trabalha com equipamentos e 

tecnologia de ponta para o apoio geodésico, topográfico além de localizadores de 

dutos. 
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SABESP – COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

 

 

Entrevistado: Kazuo Minami - 13/05/2005 
Gerente da área de cadastro de grandes adutoras (MAP) 
Fone: (11) 3258-3011 ramal 203 
Rua Dona Antonia de Queiroz, 218 - Consolação 
e-mail: kminami@sabesp.com.br
 
Entrevistado: Mauro Santos 
Técnico em Sistemas de Saneamento, encarregado das equipes de Topografia da 
MCDE-2 
Fone: (11) 3258-3011 ramal 225 
Rua Dona Antonia de Queiroz, 218 - Consolação 
e-mail: mauros@sabesp.com.br 
 
Entrevistado: Miguel Domingos dos Anjos 
Técnico em Sistemas de Saneamento, responsável pelo cadastro técnico da MCDE-
2 
Fone: (11) 3258-3011 ramal 225 
Rua Dona Antonia de Queiroz, 218 - Consolação 
e-mail: miguelanjos@sabesp.com.br 
 
Entrevistado: Marcos Almir de Oliveira 
Geógrafo, responsável pelas equipes de topografia da MPD/T na atualização e 
manutenção da Base Cartográfica da Sabesp na área da Vice-Presidência 
Metropolitana de Distribuição da Sabesp. 
Fone: (11) 3258-3011 ramal 243 
Rua Dona Antonia de Queiroz, 218 - Consolação 
e-mail: malmir@sabesp.com.br

 

 

Em visita realizada à SABESP(Centro) foi possível conhecer os 

procedimentos utilizados no cadastro e georreferenciamento das redes de água, 

esgoto,  e  grandes adutoras, permitiu conhecer os equipamentos que a empresa 

utiliza nas atividades de cadastro, locação das obras e atualização da base 

cartográfica. 

 

A base cartográfica da SABESP é georreferenciada ao  sistema de referência 

oficial do Brasil(na época), o SAD69 – South American Datum of 1969, é utilizado o 

sistema de projeção UTM. No Município de São Paulo a base cartográfica foi obtida 

das Empresas: Emplasa, Eletropaulo e Gegran, através de restituição 
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aerofotogramétrica na escala 1: 2000. Os levantamentos topográficos também 

contribuíram para a constituição da base cartográfica, sua última atualização 

aconteceu no ano de 1986 sendo realizado uma restituição na escala 1:2000, que 

possibilitou uma precisão compatível com a PEC B. 

 

A SABESO possui aproximadamente 1200 km de rede adutora, sendo que 

90% das redes e emissários (200 mm a 4,0 metros) são georreferenciadas através 

de coordenadas UTM e a topográfica local. Durante várias décadas as redes foram 

sendo ampliadas com tubulações de ferro fundido, pvc, cimento amianto, aço e 

PEAD. Todas as redes coletoras e de esgoto não são georreferenciada. 

 

Para a localização e o posicionamento das redes enterradas são utilizados 

detectores de metais através do processo indutivo, que permite uma precisão de até 

20 cm e um alcance de aproximadamente 6,0 metros de profundidade. 

 

As informações contidas na base cartográfica não é utilizada na elaboração 

de projeto, devido a sua baixa precisão e a forma como foi obtida. Quando é 

necessário levantamento topográfico de uma determinada região, os mesmos são 

contratados, permitindo adquirir informações para a execução dos projetos. 

 

A fiscalização das obras de ampliação das redes de água e esgoto deixaram 

de serem realizadas no ano 2000, devido as alterações sofridas na empresa, porém 

todas atividades que são desenvolvidas têm normas técnicas. As mesmas são 

disponibilizadas aos profissionais e empresas que irão executar as obras de 

engenharia. 

 

No apoio aos levantamentos topográficos, cadastramentos e execução de 

obras a SABESP possui pontos de referência de nível a cada 1 km. Possui 

aproximadamente 1330 novos pontos referenciados ao marégrafo de Imbituba, e 

aproximadamente 2000 pontos  referenciados ao marégrafo de Torres. 

 

Para a amarração das coordenadas, os pontos estão espaçados a cada 3 km, 

os marcos de apoio geodésico foram implantados a partir do ponto P1 da 

Universidade de São Paulo, a SABESP é uma das únicas empresas visitadas que 
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utiliza o Plano Topográfico Local para as locações e  execução do As builts de suas 

obras, esse procedimento é utilizado no Município de São Paulo. A empresa faz uso 

de nivelamento geométrico nos trabalhos topográficos e transportes de referência de 

nível, encontra-se em andamento a elaboração de um mapa geoidal. 

 

Nos próximos 20 meses a empresa estará realizando a atualização de sua 

base cartográfica na Região Metropolitana de São Paulo através de restituição 

aerofotogramétrica. Nas regiões fora da RMSP a atualização contínua sendo 

realizada com equipamentos GPS e através de topografia convencional (estação 

total e nivelamento geométrico). 

 

O GPS utilizado para cadastro é o da marca Trimble Pro-XR, que possui 

precisão sub-métrica até  100 Km da base. Para distâncias superiores a 100 Km, 

tem sido realizado transporte de coordenadas com equipamento geodésico (L1 e 

L2).  

 

A atribuição da atualização e manutenção da base cartográfica da SABESP 

dentro da RMSP está a cargo da equipe da MPD/T – cartografia que atende todas 

as unidades de negócio da Sabesp: MC (Metropolitana Centro), ML (Metropolitana 

Leste), MO (Metropolitana Oeste), ML (Metropolitana Leste) e MS (Metropolitana 

Sul). No interior e litoral essas atividades pertencem as outras diretorias, que tem 

suas próprias áreas responsáveis por esses serviços.  

 

A SABESP possui na área de Cartografia da MPD/T uma antena fixa (Trimble 

Pro-Xr Base-Station) L1 e três equipamentos GPS (L1) Trimble Pro-Xr e Xrs. É 

utilizado ainda um par de GPS geodésico L1 e L2 (Topcon Legacy), que embora não 

pertençam a unidade, sempre que necessário, são disponibilizados por outras áreas. 

 

A Empresa utiliza GPS de navegação para localização de vértices e RRNN, a 

MPD/T não dispõe de nenhum modelo, o equipamento que é hoje é utilizado pela 

equipe de topografia é um GARMIN ETREX-SUMMIT de propriedade particular de 

um funcionário da Empresa. 

 



 11

A SABESP possui o software Topograph, Autocad Map e Civil que auxiliam 

na elaboração dos trabalhos e desenhos topográficos. Os  profissionais que 

trabalham nessa área na empresa em geral são todos práticos ou agrimensores. 

 

Foi iniciado a implantação de um Sistema de Informação Geográfica na região 

metropolitana de São Paulo, sendo escolhido o software Smallword para o 

gerenciamento e disponibilização das informações cadastrais. Em relação à 

mudança do referencial geodésico para o SIRGAS, não existe nenhum 

planejamento, porém os técnicos entrevistados acreditam que com o novo sistema 

de informação geográfica implantado, não vai existir dificuldades para a transição 

para o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. 

 

Enfim como já mencionamos, a SABESP possui aproximadamente 90% das 

redes e emissários entre 200 mm a 4,0 metros de diâmetros georeferenciadas, 

porém todas as redes coletoras, domiciliares, de esgoto e poços de visitas não são 

georeferenciadas, a empresa não possui controle da profundidade dessas redes. 

 

Em grandes obras de engenharia faz uso de galeria técnica compartilhada 

com outras empresas, utiliza os dois métodos, o destrutivo e não destrutivo na 

execução de suas redes, terceirizando os serviços as empresas especializadas. É 

usual o uso de perfuratriz horizontal direcional e a cravação de tubulações. Possui 

equipamento de detecção de metais e faz uso do georadar na localização de 

tubulações que não sejam metálicas através de contratação desse serviço. 
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SANASA – SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO S/A – CAMPINAS SP. 

 
 
Entrevistado: Renan Moraes Sampaio - 28/06/05 
Coordenador do Cadastro Técnico - Geoprocessamento 
Fone: (19) 3735-5238 
Avenida da Saudade, 500 - Ponte Preta - Campinas - SP  
e-mail: cadastro.tec@sanasa.com.br
 
Entrevistado: Amauri Antonio Bigaran 
Agente Técnico de Saneamento - Agrimensor 
Fone: (19) 3735-5238 
Avenida da Saudade, 500 - Ponte Preta - Campinas - SP  
e-mail: cadastro.tec@sanasa.com.br
 
Entrevistado: Wilson do Santos Guedes 
Técnico em Saneamento - Agrimensor  
Fone: (19) 3735-5238 
Avenida da Saudade, 500 - Ponte Preta - Campinas - SP  
e-mail: cadastro.tec@sanasa.com.br 

 

 

Na visita realizada a SANASA, foi possível conhecer os procedimentos 

utilizados no georreferenciamento das redes de água, esgoto, grandes adutoras 

além dos equipamentos utilizados para a localização de tubulações, locações das 

obras e a atualização da base cartográfica. 

 

A Base Cartográfica da empresa é georreferenciada ao Datum Córrego 

Alegre, e utilizada as coordenadas UTM. A base foi obtida através de digitalização 

dos mapas quadras da Prefeitura Municipal de Campinas da década de 80, plantas 

de referências cadastrais, além de restituição aerofotogramétrica na escala 1: 2.000. 

 

A atualização da base cartográfica  é realizada através da inserção dos 

desenhos dos levantamentos topográficos, loteamentos, subdivisões, outros 

aprovados pela Prefeitura Municipal de Campinas na base atual. Esses projetos 

aprovados não passam por uma análise rigorosa quanto as coordenadas 

apresentadas, se as mesmas estão corretas ou não, gerando um problema na 

atualização dessa base, por falta de informações confiáveis. 
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Na execução de novos projetos e suas ampliações, as informações da base 

cartográfica são desprezadas, pois existem várias inconsistências devido a sua 

baixa precisão e forma de constituição. Os trabalhos de topografia que são 

necessários para a elaboração projetos são realizados pelos funcionários da  própria 

empresa, poucos são terceirizados.  

 

A fiscalização da obra é realizada também pelos próprios funcionários da 

SANASA, com controle total em georreferenciamento nos projetos de grande porte, 

já nos pequenos trabalhos a fiscalização trabalha por amostragem. 

 

No apoio geodésico dos trabalhos, a empresa possui pontos de coordenadas 

a cada 3 Km, a Rede de Referência Cadastral Municipal existente no município de 

Campinas foi implanta pela Universidade de São Paulo, Escola Politécnica, através 

de um convênio entre essa Prefeitura e a Universidade no ano de1994. 

 

 Essa rede teve como ponto origem o vértice de Valinhos. Foram implantados 

12 pares de pilares pela USP e posteriormente houve um adensamento da rede pela 

empresa Base Aerofotogrametria Ltda de aproximadamente 150 novos pontos de 

coordenadas. 

 

Os pontos de RRNN são referenciados ao marégrafo de Imbituba, porém os 

técnicos da empresa não souberam informar o espaçamento entre esses pontos  e a 

quantidade existente. 

 

A SANASA não utiliza o Plano Topográfico Local na elaboração dos 

levantamentos topográficos, locações de obras e georreferenciamento das redes. 

Utiliza as coordenadas UTM como se as mesmas estivessem em um Plano 

Topográfico. Faz uso de nivelamento geométrico e também do GPS no controle 

altimétrico em transporte de nível, atualmente a empresa está desenvolvendo um 

mapa geoidal em parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas e a Universidade 

de Campinas. 

 

A SANASA possui aproximadamente 3884 Km de rede de água e 3037 km de 

rede de esgoto, somente a macro adutora e os emissários são georreferenciados 
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através de coordenadas UTM. As redes da empresa são de ferro fundido, pvc, 

cimento amianto, aço e PEAD. Possuem grande diversificação de materiais devido 

ao tempo de existência das mesmas. 

 

 Na localização de tubulações enterradas são utilizados detectores de metais. 

A empresa possui quatro receptores GPS (L1) Trimble 4600, usado em As builts e 

levantamentos topográficos, além de transporte de referências de níveis. 

 

A Empresa utiliza o software Autocad Map e Geo Office no seu Sistema de 

informação geográfica. O Autocad é utilizado para execução de desenhos que serão 

inseridos na base cartográfica. Os profissionais que trabalham no campo são todos 

técnicos agrimensores. 

 

Em relação à mudança do referencial geodésico para o SIRGAS, a empresa 

não possui nenhum plano definido. 
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METRÔ - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 
 
 
Entrevistado: Hugo Cássio Rocha -  29/11/2005 
Coordenador de Dados Básicos e Geotécnia 
Fone: (11) 3371 7339 
e-mail: hrocha@metrosp.com.br
 
Entrevistado: Wilson Poina 
Coordenadoria de Dados Básicos e Geotécnia 
Fone: (11) 3371 7348/7449 
e-mail: wpoina@metrosp.com.br
 
 

 

Na visita realizada no METRÔ, foi possível agregar conhecimentos sobre os 

procedimentos realizados para o levantamento das redes de interferências na 

execução das obras. O método destrutivo não é utilizado na empresa, as obras 

atualmente realizadas são todas subterrâneas e o traçado da linha é escolhido em 

função da demanda necessária adquiridas através de pesquisa. 

 

Os projetos do Metrô são desenvolvidos levando-se em consideração o 

cadastro das redes de infra-estrutura das concessionárias e também os materiais 

disponíveis na Prefeitura. Todos os trabalhos necessários de levantamento das 

interferências são contratados, a empresa dispõe apenas uma equipe de topografia 

para as urgências que aparecem no dia a dia. 

 

A Comissão de Entendimentos com as Concessionárias(CEC) tem apoiado as 

atividades e relacionamento com as concessionárias na disponibilização dos 

cadastros existentes, porém ainda é difícil conseguir os cadastros de algumas 

concessionárias, as mesmas não disponibilizam. A COMGAS e a SABESP já 

assinaram uma parceria para disponibilização de todo tipo de cadastro necessário 

entre elas.  

 

Segundo Poina, nas novas obras do METRÔ estão sendo deixados espaços 

para serem utilizados pelas redes de infra-estrutura urbana, posteriormente será 

definido a forma de cobrança do espaço subterrâneo  utilizado pelas 

concessionárias interessadas.  

mailto:hrocha@metrosp.com.br
mailto:wpoina@metrosp.com.br
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Informa que conhece a existência de apenas uma galeria técnica em São 

Paulo  e que fica no Itaim, com 200,00 metros de comprimento sendo 2,20 x 2,0 

(largura x altura). O METRÔ utiliza um plano topográfico próprio. Quanto a 

constituição de um cadastro único de redes de infra-estrutura urbana, acha muito 

importante, porém difícil devido ao grande número de redes já existente, mais o 

objetivo é esse. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS - SIURB 

COMISSÃO DE ENTENDIMENTOS COM CONCESSIONÁRIAS - CEC 
 
 
 
Entrevistado: Marcos Antonio Santos Romano - Data: 17/01/06 
Coordenador da Comissão de Entendimentos com Concessionárias – CEC 
Praça da República, 154 – 2º ª - Centro – São Paulo 
Fones: (11) 3258-6064  (11) 3100 1592 
e-mail: siurbcec@prefeitura.sp.gov.br 
 
 
 

 

Para realizar uma obra em via pública na Cidade de São Paulo, seja 

manutenção preventiva ou corretiva  primeiramente é necessário solicitar 

autorização nas Subprefeituras, que hoje temos um total de 31. Já no caso de uma 

obra nova, os projetos devem ser apresentados a CONVIAS que efetua as análises 

necessárias sob os seguintes aspectos: 

 

Que tipo de obra vai realizar; 

Onde está posicionada a rede; 

Qual o espaço que vai ocupar no subsolo; 

Que é a rua onde acontecerá a intervenção. 

 

Para a Convias até o ano de 1999, não se exigia que os projetos fossem 

georreferenciados, isto em termos de legislação, pois a lei que se utilizava era de 

1970 e naquela época não se falava sobre esse assunto. 

 

Já a partir de 1999 foram emitidos Decretos para atualização e 

regulamentação da legislação antiga. Em 2003 foi editado a Lei Nº 13614 de  02 de 

julho de 2003, onde ficou clara a necessidade dos projetos serem georreferenciados. 

 

Essas obras quando iniciadas não são acompanhadas sob o ponto de vista 

de fiscalização da Prefeitura, não existe ninguém que acompanhe se o projeto 

apresentado na Convias será implantado daquela forma, em termos de 

posicionamento tridimensional.  
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Hoje o objetivo principal é que com a nova base cartográfica que ainda está 

em andamento, iniciada em 2005 através do financiamento do PMAT. Esta base 

pronta será utilizada como a base oficial da Cidade de São Paulo e todos os projetos 

de engenharia serão elaborados levando em consideração essa base. 

 

Existe uma preocupação quanto a migração para a nova base. Atualmente 

todas as concessionárias trabalham com base individuais e seus trabalhos estão 

inseridos nas mesmas, que teoricamente são imprecisas. Não existe uma base 

única, a SABESP tem a dela, ELETROPAULO tem outra que foi originada da 

EMPLASA do vôo de 1976, a TELEFÔNICA conseguiu a mesma base da 

ELETROPAULO através de um convênio, só que as modifica realizando os ajustes 

que julga necessário. 

 

As bases cartográficas dessas empresas foram obtidas de um vôo na escala 

1:2000, não existindo a preocupação por parte das concessionárias em se manter 

uma base com qualidade para elaboração de projetos, o importante para essas 

empresas é que os atendimentos aos clientes sejam realizados. A própria 

Eletropaulo fez  atualização de sua base com fotos de helicóptero, não existe uma 

integração no uso de uma única base cartográfica. 

 

Desta forma fica inviável a construção de um cadastro único. Existe a 

necessidade de que a base cartográfica seja única, todos tem a consciência que a 

solução é esta, o que falta é a articulação e que vamos fazer. 

 

A responsabilidade para a integração e constituição de um cadastro único é 

da Convias, é a que responde sobre esses assuntos e que deve inserir todos os 

projetos apresentados na base cartográfica. A Convias mantém o controle de todos 

os projetos que são apresentados e executados. 

 

Do ponto de vista operacional é função da Convias delegar sobre os assuntos 

relativos a implantação de obras em vias públicas, a CEC apenas promove essa 

discussão, o que deixamos de fazer ao longo do tempo foi implantar uma base 

cartográfica única, e que ainda não se teve êxito final, e que a mesma fosse 
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disponibilizada e utilizada pelas concessionárias para a realização dos projetos e do 

As builts, o que é de extrema importância. 

 

Na Convias existe uma divisão que recebe todos os projetos das 

concessionárias. Esses projetos ainda estão em papel, muita coisa ainda é em papel 

e outras em meio digital. Hoje utilizamos o Geolog, uma base gráfica em escala 

1:7500,  produzida pela Prodam, porém não tem a precisão necessária e tem 

deslocamento na ordem de 30 metros, mais hoje é a única que se tem para 

trabalhar. 

 

Essa base contém os layers de quadras, eixos de ruas, hidrografia e alguns 

pontos notáveis, ou seja, tudo que interessa para produzir um mapa temático. 

Convias recebe a informação de um novo projeto através de uma listagem, que vai 

acontecer uma nova obra em um determinado local e esse  projeto é inserido no 

Geolog, porém o As built não são inseridos. 

 

As inserções são realizadas somente das obras regulares, as obras que 

foram aprovadas e autorizadas pela Prefeitura, ou seja, a Convias aprova e emite 

um alvará de instalação. O DSV emite um termo de ocupação da via, com esses 

dois documentos a obra se torna oficial. 

 

Como até 1999 os projetos não eram georreferenciadas, e com a lei 13614 

regulamentou o uso do subsolo e espaço aéreo e indicou que os projetos devam ser 

georreferenciados. Porém a regulamentação dessa lei ainda não aconteceu, 

definindo a  apresentação dos projetos e procedimentos a serem utilizados, o 

trabalho está pronto mais ainda não foi editado, devido as problemas internos. 

 

No Geolog existe inseridas todas as redes dos projetos, porém o cadastro, ou 

seja, o As builts ainda não estão no Geolog. O As built não foram entregues, a única 

forma de se obrigar a entrega é na liberação do caução e do certificado de 

conclusão de obra. Neste ponto se consegue o As builts das obras, porém a maioria 

das permissionárias tem ação na justiça dizendo que elas não devem pagar pelo uso 

do subsolo, então elas não têm caução retida e não pedem CCO, e se elas não 

pedem CCO elas não entregam o As Builts. 
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A ELETROPAULO entrou com uma ação para não pagar pelo uso do subsolo, 

o Juiz concedeu uma liminar e a mesma virou sentença. A Prefeitura está tentando 

derrubar, portanto a ELETROPAULO está isenta do pagamento do preço público e 

não tem caução, A SABESP, ELETROPAULO e TELEFÔNICA, são as 3 grandes 

que não apresentam  O As builts. 

 

O que tem ocorrido neste momento, é que algumas empresas estão 

apresentando o As Builts para regularizar as obras anteriores a 1999, onde não era 

pedido o georreferenciamento. Atualmente não temos todo o cadastro de todas as 

concessionárias, não temos subsídios para constituir um cadastro único. 

 

Precisamos ter uma base cartográfica única e exigir que as concessionárias e 

permissionárias entreguem os projetos para a Convias, além do As Builts, por lei a 

Convias é responsável por inserir o cadastro na base. 

 

A Convias é um Departamento que tem a responsabilidade de cuidar somente 

da rede de infra-estrutura urbana, os procedimentos de entrega desses materiais 

ainda não estão regulamentados por Lei e não existe uma padronização de 

apresentação dos mapas, layers, entre outros, não existe nada que fale sobre isso. 

 

A CEC teria que estar chamando as concessionárias e permissionárias para 

se estabelecer procedimentos de apresentação dos desenhos e do As builts. Os 

mapas não se integram atualmente, devemos ter um procedimento de 

georreferenciamento e de apresentação dos mapas em meio digital. Convias II é a 

divisão de cadastro que tem procedimento de entrega de cadastro do As built, existe 

uma portaria que informa o que se deve entregar. 

 

Nesta portaria é colocado que os cadastros devem ser georreferenciados, o 

que não está regulamentado é o formato de apresentação dos As built, as extensões 

dos arquivos em meio digital não estão definidos. Já está sendo estudado com a 

PRODAM como deve ser esse formato, layers, desenhos, legenda, outros; isso 

ainda não está definido. 
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O Coordenador da CEC não soube informar se é utilizado o Plano 

Topográfico Local ou as coordenadas apresentadas são no sistema UTM. 

Provavelmente as coordenadas são em UTM. Esses procedimentos são específicos 

para as redes de infra-estrutura urbanas. Convias é o órgão executor, quem 

normatiza e define as programações, a CEC é um órgão de proposições. Quem tem 

a responsabilidade de punição é a Convias. 

 

Para Marcos Romano, redes de infra-estrutura, utilidades e de serviços são 

as mesmas coisas. Infra-estrutura urbana é a rede de infra-estrutura de serviços e 

utilidades vêm de utilities, inglês, ou seja, rede de infra-estrutura de serviços 

urbanos. 

 

Quando perguntamos se está longe a constituição de um cadastro único e 

quem deveria gerenciar essas atividades, fomos informados que esse cadastro vai 

ser demorado e que a Prefeitura deve gerenciar essas atividades. Alguns pensam 

que seja por uma empresa terceirizada como nos Estados Unidos e Japão, porém 

achamos que isso vai ficar mesmo com a Prefeitura. 

 

Foi dado um passo para a constituição desse cadastro, foi criado um grupo 

em que participam a Prefeitura e as permissionárias, para isso estamos criando o 

One-Call, que seria um centro de controle onde você tem as informações das 

concessionárias de quando elas pretendem começar determinadas obra, em um 

determinado lugar. Uma vez a concessionária informando esse centro, vamos 

informar a todas as concessionárias e permissionárias que naquele local vai ser 

realizado uma obra em tal data e que todos devem estar lá com seus cadastros e 

supervisores para orientar as escavações, diminuindo a possibilidade de acidentes. 

 

A Proposta do Coordenador já está sendo colocada em prática, será um 

projeto piloto que envolve alguns departamentos da Prefeitura. Em uma sala da CET 

equipada com infra-estrutura mínima, computador, telefone entre outros, vai ficar um 

grupo de técnicos da CEC, CONVIAS, SIURB, CET e Subprefeituras 

 

A grande vantagem disso é que a CET vai receber a informação do campo, 

de que está acontecendo uma obra em determinado local, a CONVIAS vai saber se 
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aquela obra é aprovada e se tem o alvará, caso negativo a obra será paralisada. 

Será solicitado para as concessionárias que enviem uma comunicação da execução 

de obra, certamente aprovadas para um endereço eletrônico, com 5 dias de 

antecedências do ínicio das obras  isto está sendo idealizado, que será o primeiro 

passo concreto para o One-Call. 

 

Paralelamente seram criados procedimentos de como as permissionárias 

devem entregar os projetos. Caso a obra não tenha aprovação à CET deverá 

paralisar a mesma. Como a cidade de São Paulo é muito grande, aproximadamente 

sessenta mil ruas, será iniciado pelas ruas que estão sendo recapeadas, criando 

rotina à tendência é fluir normalmente e adaptando as necessidades, tudo sendo 

realizado com o aval do Secretário e Prefeito. Portanto gerando informações para 

constituir um cadastro único, isso é só o ínicio. 

 

Esta claro que se as informações não estiverem georreferenciadas não será 

possível à constituição do cadastro único, estabelecer procedimento e padronização 

das plantas cadastrais e do As builts a serem apresentados é um fator muito 

importante. 

 

O Coordenador da CEC deixa claro que é totalmente contra o método 

destrutivo nos grandes centros, pois objetivo de todos é o de ordenamento do 

subsolo. O furo direcional é oposto a tudo que queremos, gerando grandes 

problemas para nosso trabalho, sabemos que as empresas têm todos os As builts 

das obras realizadas pelo método não destrutivo ou seja com a perfuratriz direcional, 

mais fica a dúvida se os mesmos refletem a realidade. 

 

O método não destrutivo segundo Marcos Romano é excelente para travessia 

de rios, obras profundas, na cidade ainda é a favor do método destrutivo. Na opinião 

do Coordenador da CEC o método destrutivo através de vala aberta a céu aberto é o 

melhor método a ser utilizado nas cidades, já a galeria técnica é um sonho que vai 

ser difícil ser alcançado. 

 

Uma das razões que as empresas colocam para o uso do método destrutivo é 

que a intervenção no trânsito será menor, o que o Sr. Marcos Romano não 



 23

concorda, pois parte do leito carroçável também vai ficar interrompido, tanto no 

método destrutivo como no método não destrutivo, o local não vai ficar livre ao 

trânsito, com um inconveniente um emaranhado de dutos no subsolo; portanto rede 

de infra-estrutura é com vala, método destrutivo. 

 

Dos procedimentos para execução do cadastro, existe um grupo na Prefeitura 

que trabalha com isso e vem tentando a anos conseguir informações do que será 

necessário solicitar para as concessionárias na fase de entrega, elaboração e do As 

built dos projetos. Sabe-se que a  base cartográfica vai ficar pronta e ainda não se 

conseguiu estabelecer esses procedimentos. 

 

A execução desses trabalhos vem sendo solicitada aos engenheiros 

cartógrafos, para que definam o que é necessário para apresentação dos projetos, 

porém essas especificações ainda não estão prontas, pois os profissionais sempre 

estão resolvendo problemas emergências e esse trabalho tem ficado parado. 

 

Se a base cartográfica ficar pronta hoje não sabemos o que pedir na 

apresentação dos projetos, não temos esses procedimentos. O Coordenador da 

CEC colocou que existem empresas que se unem para fazer uma galeria técnica 

para realizar várias redes, as galerias técnicas são realizadas no método destrutivo.  

 

Para localização das tubulações enterradas conhecem o georadar, o pipers 

locators da Radiodetection e ainda informa que acha o  georadar incompleto. 

  

Foi colocada a existência do Pig, que é usado na Petrobrás que é introduzido 

dentro da tubulação e realiza o caminhamento, indicando se existe algum problema 

na tubulação. Marcos Romano considera que estes equipamentos colaboram em 

parte para o mapeamento do subsolo, sendo que para a realização desses 

trabalhos, primeiramente tem que obter o cadastro da empresa, prospecção in loco, 

sondagem, georadar, pipers locators, é uma somatória de procedimentos que 

permite obter o mapeamento do subsolo, com um equipamento isolado isso não é 

possível. 
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Ficou claro que a Convias tem a necessidade de possuir os procedimentos de 

entrega e apresentação dos projetos além dos As builts o mais rápido possível. A 

base cartográfica já está quase pronta e faltam esses detalhes. 

 

Existe a intenção de se pedir algo em troca pela disponibilização da nova 

base cartográfica para as concessionárias, talvez o cadastro das redes, por 

exemplo. Falamos sobre os cadastro que são realizados pelas sub-contratadas das 

concessionárias, pois as mesmas são obrigadas a realizar o mapeamento da área 

onde vão executar uma determinada obra no subsolo, porém essas empresas não 

entregam nenhum material as Prefeituras,  ficando com a informação do cadastro 

concentrada com elas mesmas, utiliza e não fornece o cadastro para as Prefeituras. 

 

A lei 13614 indica que todas as empresas quando da realização de uma obra 

de rede de utilidades, devem fazer o mapeamento da região onde a obra vai ser 

executada. Portanto temos que criarmos mecanismos para a obtenção dos 

cadastros paralelos. 
 

 



 25

Universidade Federal do Paraná – UFPR, Curitiba PR 
 
 
 
Entrevistado: Prof. Dr.Luís Augusto Koenig Veiga - 23/05/05 
Setor de Ciências da Terra – Departamento de Geomática 
Centro Politécnico, Jardim das Américas 
Fone: (41) 3361-3160 - Fax: (41) 3361-3161 
e-mail: kngveiga@ufpr.br 
 
 
 

Na entrevista realizada com o Professor Luís Augusto Koenig Veiga, fui 

informado que não existe nenhuma dissertação de mestrado ou tese de doutorado 

sendo desenvolvida na UFPR sobre o assunto em questão – Cadastro Técnico 

Aéreo e Subterrâneo. Porém existe dois alunos de graduação que estão realizando 

um trabalho de conclusão de curso sobre esse tema. Um projeto piloto de 

aproximadamente 600,00 metros de extensão em tubulação de óleo da Petrobrás, 

com a finalidade de constituir informações para a elaboração de um SIG. 

 

O trabalho esta sendo realizado com GPS e ET, cadastrando os pontos de 

soldas e algumas conexões das tubulações. Um dos alunos trabalha em uma 

empresa terceirizada da Petrobrás e no final de junho deve estar entregando o 

trabalho para o Prof. Dr. Luís Augusto, que será também disponibilizado para que eu 

possa analisar com cuidado o que foi realizado. 

 

Quanto à bibliografia, o Prof. Dr. Luís Augusto não tem conhecimento de 

nenhum livro ou projeto sobre o assunto, porém conhece um “site” 

www.pobonline.com onde tem uma revista pointof beggining e outro site 

www.protsurv.com que talvez possa ter algo sobre o tema em questão.  

 

O Prof. Dr. Luís Augusto também sugeriu para procurar o Prof. Dr. Juscilei 

Cordine da UFESC – Universidade Federal de Santa Catarina, nos telefones: DDD 

48 331-5199, 331-9598 e 331-9370. Os cursos dessa Universidade são voltados 

para a área de cadastro técnico. Foi solicitado também para procurar Rogério 

Bordenousky, engenheiro Cartógrafo da Empresa Esteio nos telefones: DDD 41 

3332-4299 e 3332 3273, e-mail – rogério@esteio.com.br. 

http://www.pobonline.com/
http://www.protsurv.com/
mailto:rog�rio@esteio.com.br
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Falamos sobre o tema proposto da dissertação de mestrado, enfatizou a  

importância do cadastro técnico subterrâneo no momento da locação da obra e 

também da finalidade de abastecer um SIG, além da tecnologia utilizada pela 

Petrobrás “PIG” – robô que caminha dentro da tubulação para verificar possíveis 

vazamentos, na revista superinteressante do mês 04 ou 05 saiu uma entrevista 

sobre esse equipamento. 

 

Também foi comentado que o Prof. Dr. Jorge Centendo da UFPR, do curso 

de Sensoriamento Remoto está trabalhando com um projeto sobre “Realidade 

Aumentada”, que permite através de um óculos 3D visualizar o cadastro subterrâneo 

e observar as tubulações e sua posição. O Prof. Dr. Carlos Nadal informou também 

que o Georadar tem muita deficiência em localização de dutos subterrâneos, pois 

existe uma “confusão” do sinal que é refletido onde existe água no subsolo, não é 

confiável principalmente onde o lençol freático fica acima das tubulações. 

 

O Prof. Luís Augusto informou que vai entrar em contato com o Prof. Jorge 

Centendo e vão me passar informações sobre os locais onde posso obter 

informações sobre o projeto “realidade aumentada”. Sugeriu também consultar a 

Prefeitura de Boston, pois a mesma tem experiência sobre o assunto, acha que se 

consultado as empresas de ponta do Brasil ( Petrobrás, Sabesp, Copel, Sanepar, 

Eletropaulo e Metrô) e como é desenvolvido os trabalhos e que normas e 

procedimento são utilizados, já temos o necessário para fazer um bom trabalho, 

visto que são empresas de ponta. Acha muito importante o realce do Plano 

Topográfico Local, sua importância para o cadastro técnico dessas interferências, 

devemos detalhar bem esse assunto, frisar que dependendo do desnível do 

município é necessário vários PTL. 

 

Foi comentado que em Curitiba todos trabalham com coordenadas UTM, não 

fazendo uso do PTL, devido as pequenas diferenças existente e que também não 

conhece quem adote o Plano Topográfico Local. 
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CpQD – TELECON & IT SOLUTIONS, CAMPINAS - SP 
 
 
 
Entrevistado: Henrique José Bonvino Figueiredo – 25/01/06 
Instrutor de treinamento e redator técnico de documento 
Rodovia Campinas – Mogi Mirim (SP-340) Km 118,5 
Campinas SP.  
Fone: (19) 3705-4425 
e-mail: hbonvino@cpqd.com.br 
 
 

Na entrevista realizada no CPqD foi possível conhecer os trabalhos 

desenvolvidos para várias empresas, entre elas a Telefônica. O Sistema utilizada 

para o gerenciamento das atividades de comunicação é o SAGRES( Sistema 

Automatizado de Gerência de Redes Externa). 

 

O CPqD trabalha com todas as operadores de Telecom, ou seja, tv a cabo, 

telefonia, outras. Utiliza o formato XML que é uma linguagem de marcação 

extensível, largamente utilizada exatamente por ser extensível.  

 

Não possui um cadastro integrado com todas as concessionárias que 

disponibiliza serviços e também não conhece nenhuma que possui um cadastro 

único de suas redes. 

 

O cadastro do CPqD só é feito em duas dimensões, somente em x e y. A 

altitude é desprezada com a finalidade de agilizar o processamento. A informação da 

profundidade é apresentada como sendo atributo de um determinado elemento da 

rede, sendo a mesma indicada em função da superfície do local, não é referenciada 

ao marégrafo de Imbituba ou outro referencial altimétrico arbitrário. 

 

Não trabalham com o conceito de Base Cartográfica e sim o de Mapa Urbano 

Municipal - MUB . As medidas realizadas através da tela do computador não são as 

reais de campo, os dados de levantamento de como construído são apresentado em 

forma de atributo, dificultando o georrefenciamento das redes hoje existentes. O 

sistema de coordenada utilizado é o UTM ou latitude e longitude. Possui informação 

de todos os pontos utilizados e sua posição aproximada. 
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Como foi observado os dados existentes no sistema SAGRES em muitos 

casos estão incompletos, falta informação do elemento existente em campo, por 

exemplo: A profundidade de um caixa não está anotada no sistema. A base 

cartográfica em muitos casos também tem grandes distorções em relação a situação 

física em campo. 

 



 29

DRC – Perfuração Direcional Ltda, São Paulo – SP 
 
 

Entrevistado: Eng. Flavio de Oliveira Leite - 24/07/05 
Gerente técnico comercial 
Rua Cristo Operário, 160 – Vila Guilherme, São Paulo SP. 
Fone: (11) 6976-1953  Fax: (11) 6283-6121 
e-mail: Flavio@drcnet.com.br 
www.drcnet.com.br 
 
 
 

Na entrevista realizada foi possível conhecer a metodologia utilizada pela 

empresa para execução de furo direcional em obras enterradas. A empresa já 

realizou aproximadamente 300 km de perfuração direcional. 

 

Os serviços de demarcação de obras são todos contratados pelas 

empreiteiras, além da fiscalização da obra. É executado pela DRC o  furo direcional 

e a elaboração do plano de furo através do software Atlas Bore Planner. 

 

Esse projeto de plano de furo é realizado em escala 1:500. Para aprovação 

junto a Prefeitura de um obra de rede de utilidade, é apresentado o projeto 

executivo. Posteriormente é desenvolvido o plano de furo que implica em mudanças 

da informação devido  ao cadastro que é realizado in-loco. 

 

Conforme comentado, o ideal seria a elaboração do plano de furo e 

posteriormente o desenvolvimento do projeto executivo que seria então entregue 

para as Prefeituras. 

 

A maioria das empresas não apresentam nenhum projeto para a execução ou 

extensão de uma rede subterrânea, o que dificulta o trabalho em campo. Uma das 

exceções é a concessionária COMGAS, esta apresenta o projeto executivo. Sem o 

projeto, a DRC tem dificuldade de executar a obra, mais infelizmente é isso o que 

hoje acontece. 
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Na cidade de Campinas a empresa começou a fazer as redes de extensão da 

COMGAS entre o Shopping Dom Pedro e a Rua Jasmim, tendo aproximadamente 

10 km no método destrutivo e apenas 150 metros no método não destrutivo, em 

tubulação de PEAD. 

 

Trabalham com o equipamento da Digitrak, conforme o manual tem uma 

precisão na profundidade de 5% da leitura medida. Possuem 8 perfuratrizes 

direcionais sendo duas da Case e 6 da marca Veermer. Utilizam vários tipos de 

sonda, depende do trabalho. Na maioria das vezes a sonda amarela atende as 

necessidades, pois em condições ótimas atinge uma profundidade de 10,00 metros. 

 

Na execução do furo direcional utilizam polímero/bentonita/dispersante, com a 

finalidade de solidificar as paredes do micro túnel, além de facilitar a entrada da 

tubulação, diminuindo o atrito e também para resfriar a sonda. 

 

Na desenho do levantamento de como construído, tem quase certeza que não 

é considerada o eixo da tubulação na indicação da profundidade e sim a geratriz 

superior. Observa-se que o equipamento, o rastreador indica a profundidade no eixo 

da tubulação e não na geratriz superior. Portanto muito provável que os projetos de 

como construído estejam sendo realizados de forma equivocada. Também é 

sugerido que a cada 50,00 metros seja aberta um janela para observar a posição 

exata onde a tubulação foi inserida através do método não destrutivo. 

 

Na maioria da obras que são executadas não são apresentados estudos 

geológicos, o que acha muito importante para indicar principalmente a profundidade 

do lençol freático e a constituição do solo. Dependendo da situação do solo o 

alargador pode flutuar para baixo ou para cima, colocando a tubulação em locais 

diferentes do previsto. 

 

A empresa possui um manual de procedimento operacional para furos 

direcionais para tubulação em aço e PEAD, estabelecendo condições básicas 

relativas aos serviços de instalações de dutos através do método não destrutivo 

utilizando perfuratriz direcional. Fui contemplado com um desse manuais e catálogos 

da empresa, o que permitir agregar mais conhecimento sobre o assunto. 



 31

ESTEIO - ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S/A, CURITIBA – PR. 
 
 

Entrevistado: Eng. Wanderley Kampas Ribas - 21/06/05 
Rua Dr. Reinaldo Machado, 1151 – Bairro Prado Velho, Curitiba PR. 
Fone: (41) 3271-16000 
e-mail: Wanderley@esteio.com.br 
 
 
 

A entrevista realizada com o Engenheiro Wanderley Kampas Ribas, foi via 

telefone e através de e-mail. Várias perguntas foram oferecidas sobre o assunto, ou 

seja redes de utilidades, localização e georreferenciamento de cabos e dutos 

enterrados. 

 

A ESTEIO  tem trabalhado muito com a Petrobrás  e utiliza equipamentos de 

localização de dutos e cabos enterrados PCM – Pipeline Currente Mapper da 

empresa Radiodetection, cuja profundidade de localização é de 4 metros com uma 

precisão de 10 cm na planimetria e 10% na profundidade. Quando a tubulação não é 

de metal é utilizado o Georadar. 

 

Todas as redes são georreferenciadas, a maioria no sistema de projeção 

UTM e Datum SAD69. A demarcação das obras são realizadas pela própria 

empresa e a fiscalização é exercida pela contratante, no caso a Petrobrás. A escala 

utilizada nos projetos é 1:1000. 

 

São utilizados os softwares autocad e autocad map na elaboração dos 

projetos, quanto ao SIG a mesma não utiliza, mais indica o Arc View. A base 

cartográfica utilizada da Petrobrás é toda atualizada a partir de vôos realizados pela 

própria ESTEIO. A maioria dos vôos 1:8000 com ortofotos na escala 1:1000 e 

restituição de alguns elementos planimétricos e curvas de níveis geradas a partir do 

equipamento LASER SCAN. 

 

O método utilizado pela empresa é o não destrutivo, sendo que a Petrobrás 

solicita que a cada 50 km seja feita uma trincheira para confirmação dos dados. A 

precisão no método não destrutivo é 10 cm em planimetria e 10% na altimetria, 
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conforme já comentado. O transporte de altitude é realizado através do nivelamento 

geométrico. A empresa já executou mais de 7000 km de localização de dutos, todos 

georreferenciados. 

 

Quanto a mudança no referencial geodésico para SIRGAS, não existe 

nenhum planejamento, dependendo do edital de cada empresa. A escala 

conveniente para os trabalhos de cadastro é: Urbano: vôo 1:8000 e carta na escala 

1:2000, ou vôo 1:5000 e carta na escala 1:1000. Na área rural: vôo 1:20000 e carta 

na escala 1:5000, ou vôo 1:30000 e carta na escala 1:10000. 

 

Para a localização dos dutos enterrado é utilizado o PCM e posteriormente 

coletada as coordenadas através de GPS geodésico. Quando se trabalha em mata 

fechada é utilizado a estação total. 
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MAPSOLO ENGENHARIA LTDA – SP. 
 

Entrevistado: Eng. Sandro Christe da Silva - 05/10/05 
Diretor Técnico 
Av. San José, 730 – Jardim Belizário – Parque Industrial e Empresarial São José, 
São Paulo SP. 
Fone: (11) 4614 - 4422  
e-mail: Sandro@mapslo.com.b 
 
 
 
 

Na entrevista realizada foi possível conhecer a metodologia utilizada pela 

empresa para execução do furo direcional em obras enterradas, além da 

apresentação dos procedimentos para mapeamento de interferências subterrâneas. 

  

Os serviços de demarcação de obras são todos contratados pelas 

empreiteiras, além da fiscalização da obra. A empresa executa o plano de furo e 

para isso é realizado o cadastro técnico de todas as interferências em campo. 

 

Após a execução desse cadastro e do projeto de plano de furo é realizado a 

perfuração do túnel através das perfuratrizes. Utilizam perfuratrizes Dicht Wicht Jt 

2720 e rastreadores eletrônicos Sub Site Eletronics 750 tracker. 

 

Normalmente a elaboração do desenho de como construído é realizado pela 

empresa contratante, ou seja a construtora que realiza a obra para a concessionária. 

O projeto executivo é somente utilizado para aprovação junto aos órgãos públicos e 

posteriormente são apresentados os levantamentos de como construído. 

 

Executam furos direcionais para redes de utilidades em aço e PEAD em 

vários diâmetros, normalmente 180 metros lineares por dia. Atualmente trabalha na 

execução das obras de expansão de gás natural na cidade de Jundiaí, Caieiras e 

Franco da Rocha para a empresa COMGAS. 
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IPPUC – INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO 
URBANO DE CURITIBA, PR. 

 
 

Entrevistado: Eng. Oscar Ricardo Schmeiske - 10/05/05 
Coordenador de Geoprocessamento – Supervisão de Informações 
Rua Bom Jesus, 669, Curitiba PR. 
Fone: (41) 250 1411  
e-mail: Oscar@ippuc.org.br 
 
 
 

Nesta entrevista o objetivo foi conhecer através do IPPUC, o que a cidade de 

Curitiba tem feito para gerenciar de forma organizado o subsolo. Fomos informado 

que não existe nenhuma base cartográfica que tenha unificado o cadastro único das 

redes de utilidades subterrâneas. 

 

A base cartográfica utilizada é a disponível pela COPEL e Paraná Cidade, 

porém não existe aplicativos disponíveis que gerencie um cadastro único de redes 

subterrâneas. 

 

Existe a previsão que no ínicio de 2006 seja realizado um cadastro de todas 

as redes de utilidades na área central de Curitiba, através do georadar. 

 

Normalmente a elaboração do desenho de como construído é realizado pela 

empresa contratante, ou seja a construtora que realiza a obra para a concessionária. 

O projeto executivo é somente utilizado para aprovação junto aos órgãos públicos e 

posteriormente são apresentados os levantamentos de como construído. 

 

As tecnologias utilizadas para o cadastro das redes subterrâneas, bem como 

a de localização e os métodos existentes não são conhecidas  e nem utilizadas pelo 

Instituto.  
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SONDEQ COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA 
 

Entrevistado: Eng. Jorge Dequech - 14/11/05 
Diretor comercial 
Rua Dom Pedro H. O Bragança, 674 – Vila Jaguará – São Paulo SP. 
Fone: (11) 3621 - 5025  
e-mail: Jorge@sondeq.com.br 
 
 
 
 

Nesta entrevista foram apresentados todos os equipamentos disponíveis para 

a execução de obras subterrâneas, através do método não destrutivo. As 

perfuratrizes direcionais, unidirecionais, os equipamentos de localização de cabos e 

dutos enterrados, e de localização de massa metálica. 

 

Foi explicado o procedimento executivo, bem como o uso de determinados 

equipamentos e para qual finalidade o mesmo deveria ser utilizado. Apresentado as 

sondas usadas junto com os rastreadores eletromagnéticos e o principio de 

funcionamento dos mesmos.  

 

A empresa representa no Brasil a Radiodetection, uma empresa norte 

americana que trabalha com tecnologia não destrutiva disponível no mundo. Os 

equipamentos que são oferecidos e utilizados aqui no Brasil são os mesmos usados 

nos países mais desenvolvidos. 

 

Esta entrevista permitiu conhecer profundamente as tecnologias não 

destrutivas, bem como as suas limitações. Foi possível entender alguns aspectos 

técnicos que os operadores desses equipamentos ainda não aplicam de forma 

adequada. 

 

Enfim, permitiu agregar conhecimento de várias técnicas não destrutivas, 

além da disponibilização de manuais dos equipamentos hoje comercializados pela 

empresa. 
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COMGAS – COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO 
 

Entrevistado: Paulo Ricardo Cunha – 05/10/2005 
Gerente de Padrões técnicos 
Fone: (11) 6165 - 6721 
e-mail: pcunha@comgas.com.br 
 
Entrevistado: Marcio Donizete Cardoso – 05/10/2005 
Técnico de Obra 
Fone: (11) 6165 - 6721 
e-mail: mcardoso@comgas.com.br 
 
 

 

Na visita realizada na COMGAS foi possível conhecer os procedimentos 

existentes para a execução de novas obras enterradas de gás natural, além dos 

equipamentos utilizados pela empresa na localização de cabos e dutos enterrados. 

 

Possui um grande corpo técnico espalhado por todo Estado de São Paulo, 

com a grande procura pelo gás natural a empresa esta sendo obrigada a executar 

novas obras em várias cidades. 

 

Os equipamentos de localização de cabos e dutos enterrados utilizados são 

da fabricante americana Radiodetection, normalmente o RD 4000. Possui várias 

equipes de segurança espalhada em locais estratégicos para atender as ocorrências 

quando acontece algum problema. 

 

Uma das principais dificuldades esta relacionado com as obras que as outras 

concessionárias executam. As mesmas tem atingido algumas tubulações e vice 

versa, as próprias contratadas da COMGAS  rompem as tubulações de outras 

concessionárias por falta de cadastro e conhecimento posicional das redes. 

 

O sistema que gerencia todas as atividades da empresa é o GEOGAS, na 

plataforma do SMALLWORD. A base cartográfica disponível, muitas vezes não 

confere com os dados de campo existente. A empresa utiliza as coordenadas UTM 

para as demarcações das obras. 
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Todos os trabalhos de levantamento são contratados, não possui nenhum 

departamento de topografia para acompanhar as obras em execução. Seus 

profissionais não tem conhecimento de topografia e georreferenciamento, ficando a 

responsabilidade para as empresas contratadas entregarem os produtos, ou seja, 

plantas cadastrais, levantamento de como construído. As obras são terceirizadas e a 

empresa apenas mantém a fiscalização sobre o processo de execução. 
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NEXUS GEOENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 
 

Entrevistado: José Maria Villac Pinheiro – 06/04/2005 
Diretor Técnico 
Fone: (11) 3039 - 8348 
e-mail: pinheiro@nexusbr.com 
 
 

 

Nesta entrevista foi possível conhecer os produtos disponíveis para o 

gerenciamento de redes de água, esgoto e drenagem. A empresa desenvolve 

software baseado no mapeamento detalhado de tubulações de água, esgoto, 

válvulas, hidrômetros e componente definidas pelo usuário, criando uma base única 

de informações da rede existente. 

 

As dificuldades ainda imposta é a falta de base cartográfica confiável. 

Normalmente os municípios não possuem uma base cartográfica com exatidão 

compatível para os trabalhos de SIG, o que gera a informação de forma incorreta. 

 

O georreferenciamento dos elementos do sistema não são posicionados de 

forma exata, além dos sistemas de coordenadas serem diferentes. Existem vários 

municípios que dispõem de plantas que não podem ser integrados,  pois são 

elaborados de forma arbitrária. 

 

A constituição de um cadastro único de redes de utilidades é o que todos 

estamos buscando, as dificuldades encontradas pelas concessionárias e órgãos 

públicos devem indicar algum procedimento imediato para a construção dessa base 

de dados. 
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UNIVERSIDADES 
 

 

Nas UFSCAR, UNICAMP E UFSC conversamos com os Professores DR. 

Sérgio Antonio Röhm, Dr. Diogenes Cortijo Costa e Dr. Juscilei Cordini, tendo como 

única finalidade a informação sobre o tema em questão e verificar se nessas 

Universidades existe algum projeto de pesquisa em andamento sobre o assunto.  

 

Também procuramos saber se os Professores conheciam algum trabalho que 

já estivesse desenvolvido sobre georreferenciamento de redes de utilidades 

subterrâneas. A resposta em todos os casos foi que não existiam projetos sobre 

esse assunto sendo desenvolvido no momento naquela Universidade. 
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PMC – PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 

Entrevistado: Eng. Manuel Moreira de Lima – 03/03/2005 
Técnico do Departamento de Projetos, Obras e Viação 
Fone: (19) 2116 - 0414 
 

 

Nesta entrevista foi possível conhecer as plantas cadastrais e projetos 

apresentados para a Prefeitura pelas diversas concessionárias, com o objetivo de 

aprovação de um projeto de rede de utilidade. 

 

Percebe-se que as plantas cadastrais apresentadas não tem padronização de 

entrega, os sistemas de coordenadas muitas vezes são diferentes, a indicação das 

referências planimétricas e altimétricas também não são indicadas. 

 

Os arquivos em meio digital são entregues em extensão dwg, ou seja, para 

uso em Autocad. Esses arquivos não tem padronização, os layers de cada 

concessionárias diferem da rede de utilidades existente ou a ser implantada. No 

Departamento não existe nenhum sistema para integrar os projetos apresentados, 

sendo que os mesmos são arquivados em papel. 

 

A fiscalização da Prefeitura não é adequada pois os recursos humanos são 

escassos, com isso é necessário receber a obra sem executar a fiscalização 

necessária, o que muitas vezes gera problemas para o órgão público e outras 

concessionárias. 

 

A base cartográfica existente não apresenta exatidão para os projetos em 

geral. Essa base foi constituída através de digitalização de plantas cadastrais da 

década de 80, na escala 1:2000 e em muitos casos foram ampliadas para a escala 

1:500 o que gerou uma base totalmente inviável para trabalhos georreferenciados. 

 

Enfim, o objetivo dos técnicos que trabalham com os projetos de redes de 

utilidades é possuir o mais breve possível um cadastro unificado de todas as 

concessionárias que atuam no Município. 
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