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RESUMO 
 

O Brasil, embora tenha tradição em cartografia, ainda necessita de um grande 
esforço para melhorar e atualizar os seus dados geográficos existentes. A falta de 
conhecimento básico do território brasileiro constitui ainda hoje um grave problema. 
Pode-se dizer que hoje, a reconstrução e atualização do cadastro territorial é o 
desafio chave para a cartografia nacional. O reflexo desta desatualização da base 
cadastral é que, assim como as prefeituras, as operadoras de telecomunicações 
padecem da ausência de uma base cartográfica qualificada disponível para 
aquisição e utilização, ficando a cargo das mesmas a sua construção e manutenção. 
Num país de dimensão continental como o Brasil, esta atividade representa 
altíssimos investimentos e esforços. 

O presente trabalho objetiva a discussão acerca do uso de infra-estruturas de 
dados espaciais em nível local como alternativa à constituição de um cadastro 
urbano nacional. Após breve justificativa e revisão do assunto, o trabalho apresenta 
uma proposta para uma infra-estrutura de dados espaciais capaz de permitir o 
compartilhamento e a colaboração na manutenção, entre operadoras de 
telecomunicações e prefeituras, dos dados georreferenciados de interesse comum, 
assegurando a gestão e o uso efetivo das informações geográficas já largamente 
produzidas pelas mesmas. Para esta finalidade, elaborou-se um diagrama da 
arquitetura de software para uma IDE em nível local e para IDE em nível corporativo.  

Para melhor compreender os desafios acerca da interoperabilidade no nível 
dos dados espaciais no contexto da IDE proposta, elaborou-se esquemas de dados 
conceituais e lógicos simplificados para modelagem de dados referentes ao cadastro 
técnico, utilizando o modelo OMT-G. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Há, em nossos dias, um reconhecimento crescente de que entre os principais 

desafios da sociedade moderna, estão a proteção da saúde e bem-estar humano e 

do meio ambiente, aumento da segurança, melhoria do transporte, desenvolvimento 

da justiça social e o aumento dos serviços aos cidadãos, requerendo que os 

tomadores de decisão identifiquem onde a necessidade de solução é mais urgente, 

e obtenham meios para efetivamente intervir de forma assertiva, monitorar 

mudanças e medir seus impactos.  

Para todas estas tarefas, as informações geográficas são cruciais. Contudo, 

não basta apenas que elas existiam, é necessário que seja fácil de identificar quem 

as possui, identificar se elas são adequadas ao propósito de tê-las a mão, e, 

sobretudo, saber como elas podem ser acessadas e integradas com outras 

informações. 

O Brasil embora tenha tradição em cartografia, ainda necessita de um grande 

esforço para melhorar e atualizar os dados geográficos existentes. Pode-se dizer 

que a reconstrução e atualização do cadastro territorial é o desafio chave para a 

cartografia nacional, muito embora já existam em grande quantidade, dados 

geográficos disponíveis em várias companhias responsáveis pelas infra-estruturas 

urbanas, as chamadas “utilities”, e em várias prefeituras.  

A respeito dos sistemas de informações geográficos utilizados por estas 

instituições, os mesmos se baseiam na multiplicidade dos dados, padronizações 

próprias e em soluções isoladas umas das outras.  

Para assegurar a gestão e o uso efetivo das informações geográficas, as 

infra-estruturas de dados espaciais se apresentam como um conjunto de políticas, 

acordos institucionais, tecnologias, dados e pessoas.  

O presente trabalho, após breve justificativa e revisão do assunto, apresenta 

uma proposta para uma infra-estrutura de dados espaciais (IDE) capaz de permitir o 

compartilhamento e a colaboração na manutenção, entre operadoras de 

telecomunicações e prefeituras, dos dados georreferenciados de interesse comum. 

Para essa finalidade, elabora um diagrama da arquitetura de software e esquemas 

de dados conceitual e lógico simplificados utilizando o modelo OMT-G. 
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1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo de arquitetura de software 

e um modelo de dados conceitual e lógico simplificados para uma IDE que 

permita o compartilhamento de informações geográficas relativas ao cadastro 

técnico municipal e a elementos de infra-estrutura de redes de 

telecomunicações, entre prefeituras e operadoras de telecomunicações. 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 

1. Revisar as propostas de infra-estruturas de dados espaciais no Brasil e em 

outros países; 

 

2. Analisar os benefícios, impactos e desafios para adoção desta proposta; 

 

3. Discutir aspectos de interoperabilidade em ambientes de atualização contínua 

das informações geográficas; 

 

4. Contribuir cientificamente para a iniciativa nacional de construção do 

mapeamento cartográfico nacional em escalas locais. 
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1.2 Justificativa 

 

O setor de telecomunicações no Brasil, desde a sua privatização, tem sofrido 

diversas mudanças estruturais impulsionadas pela demanda crescente da sociedade 

brasileira de acesso à informação e por projetos governamentais que visam à 

diminuição da desigualdade social a partir da inclusão da sociedade aos modernos 

meios de comunicação.  

Diferente de outros países, o sistema nacional de telecomunicações é 

constituído a partir de um número reduzido de empresas, que, em meio a recentes 

fusões e aquisições, são responsáveis por levar serviços de telefonia fixa, móvel e 

banda larga a 5.564 municípios, distribuídos nos 8.514.867,599 km2 que constituem 

o território nacional.  

Devido à extensão geográfica e densidade populacional do país, as 

operadoras de telecomunicações têm destinado altos investimentos e esforços para 

manter atualizados os cadastros georreferenciados de suas plantas externas, além 

das informações geográficas essenciais para o planejamento, projeto, operação da 

rede, análise de mercado, entre outras atividades. Diante desta realidade, a adoção 

de sistemas de informação geográfica, bem como implementação de infra-estruturas 

de dados espaciais, expressa tanto um desafio quanto uma oportunidade [CÂMARA, 

2005]. 

Não obstante a realidade das operadoras de telecomunicações, as prefeituras 

municipais, face às exigências da Lei 10.257, de 10/07/20011, muitas vezes com o 

apoio do Ministério das Cidades, têm se empenhado e investido quantias também 

significativas, para melhorar a qualidade de seu cadastro técnico municipal. Tem-se 

buscado esta melhoria através da informatização, implantação ou modernização dos 

sistemas de informação geográfica, aquisição de novas tecnologias de hardware e 

software, formação técnica especializada, aquisição e geração de novos produtos 

cartográficos e, sobretudo, estabelecendo políticas e processos para sua 

manutenção. 

Cada vez mais, operadoras de telecomunicações e prefeituras necessitam 

conhecer mais sobre si mesmas e sobre o território, perceber e responder mais 

                                                
1 Conhecida como Estatuto da Cidade, que estabelece as diretrizes gerais para a política urbana do 
país e define que a execução da política de desenvolvimento urbano é de responsabilidade do poder 
público municipal. 
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rapidamente as mudanças que ocorrem no meio físico e antrópico, se adequarem a 

normas e leis sancionadas pelo governo e órgãos reguladores, e, sobretudo serem 

mais eficientes, econômicas e responsáveis. 

As prefeituras necessitam de informação para tributar, planejar, prestar 

serviços, promover o bem estar e o desenvolvimento.  Já as operadoras, por sua 

vez, necessitam de informação para realização de projetos, planejar as mudanças 

em sua rede de telecomunicações, operar e manter os cabos e equipamentos 

instalados em postes, caixas subterrâneas, torres de transmissão de energia 

elétrica, árvores, edifícios, estações de rádio base, nos mais diversos locais e 

condições, distribuídos em grandes extensões geográficas. As informações são 

também necessárias para apoio ao planejamento estratégico, análise 

mercadológica, logística, e para mais variadas finalidades.  

Os sistemas de informações geográficas2 historicamente tem se apresentado 

como ferramentas eficazes para capturar e organizar estas informações estratégicas 

a partir de uma perspectiva geográfica. No entanto, embora muito já tenha se 

investido, é comum observarmos em visitas a prefeituras a inexistência de uma base 

cartográfica, nem analógica ou digital, com resolução compatível com a de um 

cadastro [MOURÃO & BORGES,2008].  

Em geral a Prefeitura conta com acervos de desenho de papel (há raros 

casos de loteamento entregues em formato digital – CAD). ...Falta de precisão 

cartográfica: não apresentam sistema de projeções e coordenadas. [MOURÃO & 

BORGES, 2008] 

A falta de conhecimento básico do território brasileiro constitui ainda hoje um 

grave problema, pois não se pode planejar, nem tão pouco gerir um espaço que não 

se tem conhecimento. Segundo [LANE & RICHARD,1998] é impossível administrar 

um país, estado ou município sem o conhecimento exato e fiel dos recursos naturais 

e econômicos disponíveis.  

O Cadastro técnico municipal proporciona ao poder público municipal todo o 

conhecimento de seu território rural e urbano, de tal forma que a pessoa possa 

explorar o potencial do solo agrícola segundo a demanda de alimentos gerada pela 

população urbana [LOCH,2005]. Contudo, mesmo reconhecendo seus benefícios, as 

                                                
2 Sistemas de Informações Geográficas são sistemas automatizados usados para armazenar, analisar 
e manipular dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos em que a 
localização geográfica é uma característica inerente à informação indispensável para analisá-la. 
[CASANOVA et al.,1996] 
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prefeituras brasileiras ainda têm muito que avançar para obter cadastros de 

qualidade, principalmente prefeituras de médio e pequeno porte. 

Assim como as prefeituras, as operadoras de telecomunicações padecem da 

ausência de uma base cartográfica qualificada disponível para aquisição, ficando a 

cargo das mesmas a sua construção e manutenção, em evidente desvio de sua 

missão. Num país de dimensão continental como o Brasil, esta atividade representa 

altíssimos investimentos e esforços. Segundo [LOCH,2001], todos os serviços de 

infra-estrutura urbana são executados sem o respaldo do conhecimento físico-

espacial da área.  

Segundo a Anatel3, 36.406 localidades4 são atendidas com algum serviço de 

telefonia, contabilizando um total de 41.915.005 milhões de telefones fixos 

instalados e 31.758.110 operantes. Telefones públicos são 1.134.052 milhões, dos 

quais 21.673 são adaptados a deficientes motores e 3.584 adaptados a deficientes 

auditivos. Até 2011, todas as localidades brasileiras deverão possuir postos de 

serviço de telecomunicações que conterão além de telefones, terminais de acesso à 

Internet acessíveis aos cidadãos em geral sete dias por semana. 

Os quadros e mapas a seguir apresentam de forma mais detalhada o 

aumento pela demanda dos serviços de telecomunicação, as operadoras de 

telecomunicações e suas respectivas distribuições geográficas no Brasil: 

 

Tabela 1.1 – Número de assinantes por tipo de conexões 
Milhões 2003 2004 2005 2006 2007 

Telefones Fixos 39,2 39,6 39,8 38,8 39,3 

Celulares 46,4 65,6 86,2 99,9 121,0 
TV por Assinatura 3,6 3,9 4,2 4,6 5,3 

Banda Larga 1,2 2,3 3,8 5,6 7,7 
Usuários de 
Internet 

- - 32,1 32,8 39 

Fonte. Anatel de março/07 

 

A Tabela 1.2.1 demonstra quantitativamente o crescimento da utilização dos 

serviços de telecomunicação do Brasil nos últimos cinco anos. Embora crescimento 

do uso do serviço de telefonia fixa tenha mantido baixos índices, a utilização dos 

outros tipos de tecnologia tem aumentado significativamente. 

                                                
3 http://www.anatel.gov.br/ 
4 Localidade é toda parcela circunscrita do território nacional que possua um aglomerado permanente de 
habitantes, caracterizado por um conjunto de edificações, permanentes ou adjacentes, formando uma área 
continuamente construída com arruamentos reconhecíveis, ou dispostos ao longo de uma via de comunicação. 



 12 

 

Tabela 1.2 – Percentual por domicílios 
% com 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Rádio 88,0% 87,9% 87,8% 87,8% 88,0% 87,9% 

Televisão 89,0% 90,0% 90,1% 90,3 % 91,4% 93,0% 

Telefone (fixo ou 
celular) 

58,9% 61,7% 62,0% 65,4 % 71,6% 74,5% 

Microcomputador  12,6% 14,2% 15,3% 16,3% 18,6% 22,1% 

Microcomputador com 
acesso a Internet 

8,60% 10,3% 12,2% 12,2% 13,7% 16,9% 

Total de domicílios 46.507 48.036 51.753 51.753 53.053 54.610 

Fonte. IBGE de março/07 

 

A Tabela 1.2.2 demonstra a presença dos meios de comunicação nos lares 

brasileiros, onde se pode observar que gradativamente a procura por meios mais 

modernos de comunicação como Internet e telefones celulares tem se aproximado 

dos demonstrativos referentes aos serviços mais tradicionais, como o rádio e 

televisão analógica. A televisão digital não está sendo considerada neste quadro.  

É notório que os desafios das operadoras de telecomunicações em levar 

serviços de qualidade a todos os domicílios brasileiros que os solicitam tornam-se 

maiores a cada dia. Por este motivo, o uso de meios eficientes de gestão, como os 

sistemas de informações geográficas, é cada vez mais importante para 

sobrevivência destas companhias. 

 

Tabela 1.3 – Principais grupos Telecom no Brasil 
 Fixo Celular Banda Larga TV por assinatura 

Telefônica/Vivo Telesp Vivo Telesp TVA 

Claro/Embratel/Net Embratel Claro Net e Embratel Net 

Oi (Telemar) Oi Oi  Oi Way 

TIM - TIM - - 

Brasil Telecom (Brt) BrT BrT BrT - 

Fonte. Teleco5 de Outubro/08 

 

A Tabela 1.2.3 apresenta os principais grupos de operadoras de 

telecomunicações atuantes no Brasil. Cabe ressaltar que a Portugal Telecom possui 

50% do capital da Vivo, que por sua vez inclui a antiga Telemig Celular. A Oi inclui 

Amazônia Celular e Way TV. São poucas operadoras para a grande extensão 

geográfica do território nacional. 

 

 
 
 

                                                
5 http://www.teleco.com.br/ 
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Figura 1.1 – Áreas de concessão da telefonia Fixa 

 

Fonte: Anatel Outubro/08. 

 

Para efeito da prestação do serviço de telefonia fixa, o território brasileiro é 

dividido em setores que constituem quatro Regiões, conforme definido no PGO 

(Plano Geral de Outorgas), aprovado pelo Decreto n.º 2.534, de 02/04/98. A figura 

1.2.1 demonstra a distribuição, em quatro regiões, das principais operadoras de 

telefonia fixa comutada. A Oi/Telemar possui concessão para operar em toda a 

Região I (em verde), a Brasil Telecom toda região II (em azul), a Telefônica a região 

III. CTBC e Sercomtel também possuem importante participação, embora mais 

restrita geograficamente. Cabe à Embratel operar na região IV, que corresponde a 

todo o território nacional, com serviços de telefonia de longa distância e atendimento 

a localidades onde as demais operadoras não possuem obrigatoriedade de 

atendimento. Existem outras operadoras de telefonia fixa no Brasil que, embora 

menores e não possuam concessão, possuem autorização para operação nestas 

regiões. 

Para efeito da prestação do serviço de telefonia móvel, o território brasileiro é 

espaço para maior concorrência entre as operadoras. As figuras a seguir 

apresentam mapas comparativos das áreas de atuação das principais operadoras de 

telefonia móvel no Brasil. A Vivo, TIM e Claro tem atuação em todo território 

nacional, a OI nos estados correspondentes a região I definida pelo PGO acrescida 

do estado de São Paulo, a Brt nos estados correspondentes a região II definida pelo 
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PGO, e a CTBC os estados de Minas, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e Mato 

Grosso do Sul. 

 

Figura 1.2 – Áreas de atuação da Vivo,TIM 
e Claro 

Figura 1.3 – Áreas de atuação da OI 

  

Fonte: Anatel Outubro/08 Fonte: Anatel Outubro/08 

Figura 1.4 – Áreas de atuação da Brt Figura 1.5 – Áreas de atuação da CTBC 

  
Fonte: Anatel Outubro/08 Fonte: Anatel Outubro/08. 

 

Como conclusão dos quadros anteriormente mencionados, diante dos 

grandes desafios colocados para o setor, cabe às operadoras de telecomunicações 

o provimento de serviços de telecomunicações, e não a construção de bases 

cartográficas referentes ao mapeamento urbano básico. Mas se hoje já o fazem, é 

melhor que as compartilhem. 

No Brasil, ainda é comum a afirmação que mapeamento é uma operação 

onerosa [LOCH,2001]. Isto se deve ao fato de ainda não se ter pensado em formas 

mais eficientes para se obter um maior retorno sobre o investimento dos sistemas 

cadastrais.  

O mapeamento básico de uma cidade, bem como imagens de satélites, 

ortofotos, cartas topográficas, entre outros, necessários e fundamentais para o 

cadastro das redes de telecomunicações, é mantido várias vezes em paralelo, por 

várias operadoras, e armazenado em bases de dados distintas, muito embora as 



 15 

prefeituras municipais sejam as reais responsáveis por manter atualizadas tais 

informações referentes ao território, visto que são constitucionalmente as 

responsáveis pelo mesmo.  

As prefeituras poderiam ter sistemas cadastrais economicamente auto-

sustentáveis, mantidas através de convênios de colaboração técnica e 

compartilhamento das bases cartográficas. Isto resultaria em sistemas cadastrais 

com maior retorno sobre o investimento, maior qualidade e atualização, esforços 

otimizados, recursos públicos utilizados de forma mais sensata, e cadastros técnicos 

viáveis também para prefeituras de médio e pequeno porte. Em contrapartida, as 

operadoras se beneficiariam do uso destas informações, mais freqüentemente 

atualizadas, resultando em economia na manutenção do mapeamento urbano 

básico. Poderiam também concentrar maiores esforços para manter as informações 

que são de seu domínio. 

O cadastro técnico municipal, para ser multifinalitário, deve atender ao maior 

número de usuários possíveis, o que exige que se criem produtos complexos, e 

tecnologias que os tornem acessíveis para qualquer profissional que necessite de 

informação de propriedade. [LOCH,2001] 

Uma infra-estrutura de dados espacial pode apresentar-se como uma resposta 

aos desafios apresentados, possibilitando o acesso à informação geográfica de 

forma simples e consistente, pois como bem dito por [MASSER,2004], o principal 

objetivo de uma IDE é maximizar o uso de informação geográfica, e segundo [GSDI, 

2004] é partilha sem barreiras de dados, de conhecimento, de acesso, de tecnologia 

entre diferentes agentes e diferentes níveis de governo. 
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2 INFRA-ESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS 
 

Entende-se por infra-estrutura de dados espaciais, ou simplesmente IDE, um 

conjunto relevante de tecnologias, políticas e acordos institucionais que facilitam a 

disponibilização e o acesso a dados espaciais, fornecendo os instrumentos 

necessários à descoberta e avaliação dos dados a utilizadores e produtores de 

diferentes níveis de governo, setor comercial, setor sem fins lucrativos, setor 

acadêmico e cidadãos em geral [GSDI,2004], ou ainda, consiste em um conjunto de 

políticas, tecnologias e padrões que interconectam usuários a informações espaciais 

e ao suporte relacionado a atividades de produção e gerenciamento de informações 

geográficas. [PHILLIPS et al.,1999] 

Uma IDE é mais do que uma simples coleção de dados ou banco de dados. 

Ela hospeda dados geográficos e seus atributos, documentação adequada 

(metadados6), meios para descoberta, visualização e avaliação dos dados 

(catálogos e serviços de mapas), políticas de acesso aos dados geográficos, 

serviços adicionais e/ou softwares de suporte às aplicações de dados. Para que uma 

IDE possa ser funcional, ela deve incluir também os acordos organizacionais 

necessários para coordenar e gerir a IDE em escala local, regional, nacional, ou até 

mesmo mundial.  

Os diferentes níveis de uma IDE podem ser esquematizados como uma 

pirâmide, em que o topo representa o nível global e a base o nível local, sendo que 

se estabelecem relações nos dois sentidos entre os vários níveis de gestão da 

informação. A natureza desta hierarquia pode ser vista a partir de dois ângulos 

diferentes.  

Na visão building blocks (Fig.2.1), é apresentada a teoria de que qualquer 

nível da IDE serve de suporte no fornecimento de dados aos níveis superiores da 

hierarquia. 

                                                
6 Segundo [CASANOVA et al,2005], metadados são dados sobre os dados, descrevem o conteúdo, 

condições, histórico, localização e outras características do dado. Os benefícios de sua utilização 

podem ser verificados em [GSDI,2004] pg. 25. 
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Figura 2.1 – Visão building blocks 
(adaptado de RAJABIFARD et al. 2000 in DIAS,2006) 

 

Na visão “guarda-chuva” (Figura 2.2), o nível superior da hierarquia contém 

todos os componentes dos níveis inferiores, significando que as padronizações, 

pessoas, políticas e questões institucionais estariam concentradas ou 

disponibilizadas pelo nível global de modo a suportar a partilha dos dados 

fundamentais, mantidos nos níveis inferiores. 

 

Figura 2.2 – Visão guarda-chuva 
(GSDI,2004 in DIAS,2006) 

 

A partir das perspectivas apresentadas pelas duas visões, conforme exposto 

na Figura 2.3, podem-se considerar as IDEs como ambientes sem barreiras onde os 

usuários das informações espaciais poderão obter as informações necessárias em 

qualquer nível hierárquico, selecionando-as segundo consideração da escala, temas 

e área pretendida. 

 

Figura 2.3 – Hierarquia das IDEs 
(RAJABIFARD et al.,2000) 
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Para que haja interoperabilidade7 entre todos os sistemas contidos nos 

diferentes níveis de IDE, é necessário que seja estabelecido um conjunto de 

padrões mínimos para intercâmbio das informações. Várias organizações estão 

envolvidas no desenvolvimento destes padrões, tais como ISO (International 

Organization for Standardization), ANSI (American National Standards Institute), 

W3C8 (World Wide Web Consortium), WS-I (Web Services Interoperability 

Organization), GSDI9 (Global Spatial Data Infrastructure), FGDC10 (The Federal 

Geographic Data Committee) e OGC11 (Open Geospatial Consortium).  

Segundo [MASSER,2004], os maiores esforços para programas formais de 

IDE são de escala nacional, realizados a partir dos governos federais, como 

exemplo, pode-se citar a NSDI (National Spatial Data Infrastructure) nos Estados 

Unidos, o SNIG12 (Sistema Nacional de Informação Geográfica) em Portugal, a ASDI 

(Arctic Spatial Data Infrastructure) na Austrália, a INSPIRE13 (Infrastructure for 

SPatial InfoRmation in Europe) nos países Europeus, e outros países como África do 

Sul, Colômbia, Chile, Equador, salvo algumas exceções como NGDF (National 

Geospatial Data Framework) do Reino Unido, que é dirigido pela iniciativa privada.  

Segundo [CROMPVOETS et al. apud CAMBOIM,2008] mais de 120 países já 

possuem IDEs em processo de estabelecimento. As primeiras já completaram 10 

anos de existência. 

No Brasil, o projeto nacional de infra-estrutura de dados espaciais está sendo 

subsidiado a partir de algumas propostas apresentadas pela Subcomissão de Dados 

Espaciais e Comitês especializados que visam propor especificações técnicas para 

estruturação de dados geoespaciais digitais vetoriais, matriciais e metadados, para a 

confecção da Mapoteca Nacional Digital – MND, que, segundo a Concar14 

(Comissão Nacional de Cartografia) é o componente da estruturação de dados 

cartográficos do mapeamento sistemático terrestre e da IDE nacional brasileira. 

                                                
7 Interoperabilidade significa abertura ou habilidade de se intercambiar dados livremente entre sistemas. 
Segundo [YUAN,1998] é a capacidade de compartilhar e trocar informações entre ambientes computacionais 
heterogênios e distribuídos. Segundo a OGC (Open Gis Consortium), Interoperabilidade é a "capacidade de 
comunicar, executar programas, ou transferir dados entre várias unidades funcionais em uma maneira que requer 
que o usuário tenha o mínimo ou nenhum conhecimento de uma única característica daquela unidade".  
8 http://www.w3c.org 
9 http://www.gsdi.org 
10 http://www.fgdc.gov/ 
11 http://www.opengeospatial.org/ 
12 http://snig.igeo.pt/Portal/ 
13 http://inspire.jrc.ec.europa.eu/ 
14 http://www.concar.ibge.gov.br/ 
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Estão dispostos na figura 2.4, os agentes que atuam na constituição da IDE nacional 

apresentada pela Concar. 

 

 

Figura 2.4 – Componentes da IDE-BR 
 [AUGUSTO & FREITAS,2007] 

 

Numa escala internacional, o Brasil, por meio do IBGE e da Concar, está 

inserido no projeto GEOSUR15 (Geospatial Information Network for South America) 

que tem por objetivo a implantação de rede de informação geoespacial para a 

integração sul-americana. Este projeto visa permitir o acesso às informações 

geoespaciais para planejamento e infra-estrutura na América do Sul. Para tanto o 

Brasil pretende integrar a IDE brasileira às demais IDEs que estão sendo 

construídas na América do Sul. 

No âmbito da IDE local, apenas estudos acadêmicos tem sido realizados no 

Brasil. A IDE em nível local trata um conjunto mais rico e complexo de dados 

geográficos [RAJABIAFARD et al.,2000], é o mais valioso nível de todos os outros 

níveis de IDE por ser uma fonte de informações detalhadas [MASSER,2005], e deve 

ser disponibilizado aos cidadãos e a instituições públicas e privadas por meio de 

diferentes serviços e por uma variedade de dispositivos, tais como PDAs16, Smart 

Phones17, telefones celulares e computadores pessoais.  

                                                
15 http://edcintl.cr.usgs.gov/geosur/index.php 
16 Assistente Digital Pessoal. Computador de dimensões reduzidas, com boa capacidade computacional e funções 
como agenda, planilha e documentos eletrônicos, correio eletrônico, e interconexão com computadores pessoais 
e internet. Alguns exemplos deste tipo de dispositivo são o PalmOne e o Pocket PC. 
17 Possuem as funções dos PDA e dos telefones celulares em um mesmo aparelho, daí a origem do nome 
Smartphone. 
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Figura 2.5 – Arquitetura de Software de uma IDE Local 
[ALVES & DAVIS JR.,2007] 

 

Segundo [Davis 2005] e [Percival 2003] no modelo de referência da OGC, as 

IDEs locais devem possuir um conjunto de serviços fundamentais, tais como o 

acesso ao mapa base da cidade, localização pessoal, catálogo de telefones e 

endereços, geocodificação, serviços de roteamento, entre outros.   

A abrangência de uma IDE local ainda não é claramente definida [DIAS, 

2006]. Em Portugal, por exemplo, uma IDE em nível local está muitas vezes 

vinculada à câmara municipal e tem sido considerada como um tipo específico de 

IDE, uma IDE Municipal, onde são mantidas as informações do cadastro técnico 

municipal e os demais SIGs de âmbito municipal. 
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3 ARQUITETURA DE SOFTWARE PROPOSTA 
 

Devido ao fato das informações contidas nos cadastros das prefeituras e nas 

plantas externas das redes de telecomunicações serem detalhadas, pois são 

produzidas a partir de grandes escalas que variam 1:1000 a 1:10.000, optou-se por 

se propor uma arquitetura para uma infra-estrutura de dados espacial em nível local. 

Estarão conectadas a esta IDE local, denominada IDE Municipal, uma ou 

mais IDEs corporativas que serão mantidas no âmbito das operadoras de 

telecomunicações. 

A IDE Municipal possuirá como provedores de dados as prefeituras 

municipais, às quais será atribuída a responsabilidade de fazer a gestão de pessoas 

e manter recursos tecnológicos necessários para constituição, manutenção e gestão 

das informações do mapeamento urbano básico e do cadastro imobiliário, que são 

parte fundamental do cadastro municipal. 

Os provedores de dados da IDE Municipal, serão organizados 

preferencialmente a partir de um conjunto de municípios adjacentes, como os casos 

das regiões metropolitanas, permitindo a geração de uma base cartográfica contínua 

entre os municípios vizinhos. Poderão também estar organizados em conjuntos de 

municípios de pequeno porte. Poderão ainda, ser constituídos por municípios 

independentes de maior porte, ou que já estejam em um estado mais avançado na 

constituição do seu cadastro, como no caso de Belo Horizonte e outros municípios. 

Embora estes provedores tenham uma gestão descentralizada das 

informações do mapeamento dos respectivos conjuntos de municípios, as mesmas 

serão armazenadas em um único servidor de dados centralizado, reduzindo o custo 

da manutenção e administração do mesmo. 

Às IDE corporativas serão atribuídas as mesmas responsabilidades. No 

entanto, atuarão no âmbito das informações de sua responsabilidade, ou seja, as 

redes de telecomunicações e seus componentes. Cada IDE corporativa possuirá o 

seu próprio servidor de dados. 

Para que seja possível a interoperabilidade esperada entre estas 

organizações, a Figura 3.1 apresenta a arquitetura de software para as IDEs, que 

será utilizada para o âmbito das IDEs municipais e corporativas. 
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Figura 3.1 – Arquitetura de software para IDE em nível local e corporativa 

 
Esta arquitetura é uma adaptação da proposta apresentada pelo projeto 

GeoFOSS (GeoSpatial Free and Open Source Software) [TICHELER,2007], 

seguindo o conceito de arquitetura em três camadas para as IDEs [EVANS,2003].  

Embora tenha se procurado manter uma arquitetura de software cem por 

cento baseada em software livre, mesmo acreditando que este princípio representa 

uma redução significativa nos custos de aquisição de software, a presente proposta 

permite também o uso de software comercial, que para o uso no setor das 

telecomunicações pode fornecer maior confiabilidade e produtividade na 

manutenção das informações.  

Na camada inferior da arquitetura, residem as bases de dados e os sistemas 

gerenciadores de bancos de dados. Todos os geo-objetos [CÂMARA,2006] serão 

armazenados no sistema gerenciador de banco de dados, por acreditar que, desta 

maneira, seja possível obter uma maior capacidade no gerenciamento das 

informações geográficas. A escolha do provedor de dados apropriado dependerá do 

porte da solução, podendo-se optar pelo Oracle Locator18 ou PostGIS19.  

                                                
18 http://www.oracle.com/technology/products/spatial/index.html.  
As funções, características e benefícios da utilização de banco de dados geográficos podem ser mais 
bem compreendidos em [CASANOVA, M] e [CÂMARA,2006] 
19 http://postgis.refractions.net/ 
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No File System, serão armazenados os geo-campos [CÂMARA,2006] 

[BORGES,1997] , acrescidos dos Tiled Maps20.  

Na camada intermediária residem todos os serviços web21 que permitem o 

acesso para consulta e edição das informações contidas nos repositórios de dados. 

As IDEs possuem dois principais servidores, o servidor de mapas e o servidor de 

catálogo, este último apresentado somente na Figura 3.2. Cabe a estes serviços o 

compartilhamento de conteúdos nos padrões de interfaces baseados na Web (gif, 

jpg, kml, png, tiff, gml), que facilitam o acesso e o uso online de dados geográficos. 

Os padrões utilizados são o WMS (Web Map Service), WFS(T) (Web Feature 

Service) e sua variação para suporte transacional (Web Feature Service 

Transactional), WCS (Web Coverage Service). Estes serviços serão disponibilizados 

pelos servidores de mapas, MapGuide Open Source22 e GeoServer23, ambos open 

source e largamente utilizados. Optou-se em utilizar dois servidores de mapas, por 

considerar que os mesmos possuem características complementares, onde juntos, 

oferecem serviços de maior qualidade e eficiência. O GeoServer possui serviços 

WMS mais eficientes, já o MapGuide é de fácil manutenção e possui recursos de 

estilização cartográfica interessantes e complementares aos do GeoServer. 

Na camada superior (a camada cliente), estão contidas as aplicações, 

dispositivos e usuários. Nesta camada o princípio a ser preservado é a liberdade de 

escolha do software que melhor se adequar as características e necessidades do 

usuário, desde que os mesmos sejam compatíveis com os padrões OGC. 

Para tanto, foram propostos os softwares livres TerraView24, Spring25, 

gvSIG26, em conjunto a softwares comerciais como o ArcMap27 e AutoCAD Map 28. 

Deverão ser consideradas também as variações destes softwares para dispositivos 

móveis e interfaces web.  

                                                
20 Forma eficiente para se otimizar a entrega mapas e imagens por meio da internet. As funções, 
características e benefícios da utilização de Tiled Maps podem ser mais bem compreendidos em 
http://wiki.osgeo.org/wiki/WMS_Tile_Caching e http://wiki.osgeo.org/wiki/TilingStandard. 
21 Os serviços Web são usualmente visto como aplicações Inter-Organizacionais que usam padrões abertos 
(mais comumente baseados em XML) e protocolos de transporte para troca de dados entre clientes, de modo a 
formar uma arquitetura de sistema de informação fracamente acoplado. [FERRIS & FARRELL,2003] 
22 http://mapguide.osgeo.org/ 
23 http://geoserver.org/display/GEOS/Welcome 
24 http://www.dpi.inpe.br/terraview/index. php 
25 http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/index.html 
26 http://www.gvsig.gva.es/ 
27 http://www.esri.com/software/arcgis/index.html 
28 http://www.autodesk.com.br/adsk/servlet/index?siteID=1003425&id=10547538 
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Também poderá ser possível o acesso direto as bases de dados, sem o uso 

dos serviços Web. O objetivo desse acesso direto é permitir que se criem cenários 

mais eficientes para a manutenção de grandes massas de dados. Para tanto, as 

máquinas dos provedores de dados deverão estar inseridas dentro da rede local da 

infra-estrutura de dados espaciais ou possuir uma VPN (Rede Privada Virtual) com 

um link dedicado e velocidades condizentes com a demanda.    

As IDEs corporativas terão arquitetura semelhante à arquitetura proposta para 

as IDEs municipais, embora necessitem de SIGs especializados para gestão da 

planta externa de telecomunicações, na camada superior (camada cliente). Portanto, 

poderão serem utilizados SIGs tais como, SAGRE29, Network Engineer30, GE 

SmallWorld31, Geosite32, Autodesk Topobase33. 

Para catalogação dos metadados e dicionários de nomes geográficos, a infra-

estrutura de dados espaciais possuirá um servidor contendo o serviço de catálogo, 

que, segundo a OGC, permite a execução de operações de publicação, descoberta 

e seleção das informações geográficas. Por meio destes serviços, as operadoras de 

telecomunicações e prefeituras poderão obter o significado de cada plano de 

informação, assim como métodos para acesso ao mesmo, dados referentes à sua 

atualização, sistema de coordenadas utilizado, assim como, quaisquer outras 

informações relevantes ao processo de localização e escolha da informação 

desejada. 

Estará vinculado aos serviços de catálogo, um conjunto adicional de serviços 

Web customizados, que não implementam os padrões OGC e sim o SOAP34 (Simple 

Object Access Protocol) a fim de que se torne disponíveis os serviços fundamentais 

de uma IDE local propostos por [DAVIS,2005] e [PERCIVAL,2003].  Poderão se 

beneficiar destes serviços sofisticados não só as operadoras de telecomunicações e 

prefeituras nos serviços e suas atividades em campo, mas também todos os 

munícipes que necessitem de serviços de localização e informações baseadas na 

localização.  

                                                
29 http://www.cpqd.com.br/ 
30 http://www.telcordia.com/products/network_eng/index.html 
31 http://www.gepower.com/prod_serv/products/tele_soft_present/en/telecomm.htm 
32 http://www.digicade.com.br/ 
33 http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=6038912 
34 http://www.w3.org/2000/xp/Group/ 
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A Figura 3.2, a seguir, exibe a arquitetura detalhada das camadas e software 

utilizados para disponibilização dos serviços de catálogo e customizados 

anteriormente apresentados. 

 

 
Figura 3.2 – Arquitetura para serviço de Catálogo e Serviços customizados 

 
Para disponibilização destes serviços, poderá ser utilizado o sistema 

gerenciador de banco de dados MySQL35, como alternativa aos SGBDs 

anteriormente apresentados.  

Para disponibilização dos serviços de catálogo de metadados, em 

conformidade aos padrões CSW (Catalog Service for Web), será utilizado o software 

GeoNetwork36, que por ser aderente aos padrões FGDC, ISO19115, ISO19119, ISO 

1939, permitirá que as prefeituras e operadoras de telecomunicações participantes, 

possam obter o local e informações relevantes e fundamentais acerca das 

informações geográficas disponíveis na infra-estrutura de dados espaciais utilizando 

um simples browser de internet como o Firefox ou Internet Explorer.  

Quanto aos serviços customizados, os mesmos necessitarão ainda serem 

desenvolvidos. Atualmente, os serviços existentes para estes fins, foram 

desenvolvidos extremamente vinculados aos modelos dos bancos de dados nos 

quais executam as consultas e análises. Por esta razão, se faz necessário novas 

                                                
35 http://www.mysql.com/ 
36 http://geonetwork-opensource.org 
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implementações mais genéricas e padronizadas, a ponto de serem capazes de se 

adaptar a diferentes arquiteturas. 

Na Figura 3.3, tem-se um overview da arquitetura proposta, considerando a 

interação entre os municípios e operadoras de telecomunicações, para obtenção das 

informações de interesse comum por meio de serviços Web.  

 

 

Figura 3.3 – Overview da Arquitetura Proposta 
 

As operadoras de telecomunicações poderão operar, planejar e manter o 

cadastro das plantas externas das suas redes, tendo como referência informações 

relativas ao território obtidos através dos serviços web OGC disponíveis na IDE 

Municipal. Já as prefeituras, através dos mesmos serviços, obterão as informações 

da infra-estrutura de telecomunicações em um determinado endereço ou região.  

São evidentes os benefícios da adoção desta proposta, pois a mesma permite 

que se evite a duplicação da informação e o desperdício dos recursos em mantê-las 

consistentes e atualizadas. Além disso, permite que as informações geográficas 

possam ser acessadas por diferentes usuários, equipamentos e software, onde quer 

que eles estejam, bastando que haja conexão à internet e serviços OGC disponíveis.  

As prefeituras que não possuírem um cadastro técnico poderão receber das 

operadoras os dados de mapeamento urbano produzidos até a ocasião da 

implantação da infra-estrutura, para que as mesmas sejam adequadas, conciliadas e 

migradas para a IDE municipal, permitindo que a manutenção do cadastro seja 
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continuada a partir do ponto onde já se encontram nas bases das operadoras. Desta 

ação resultaria a participação de um número expressivo de prefeituras de pequeno e 

médio porte, que com pouco investimento, passariam a contar com a estrutura 

adequada a manutenção do cadastro técnico ou mapeamento urbano básico, 

passando a fazer parte do grupo das prefeituras que já possuem o cadastro técnico 

gerenciados em banco de dados corporativos, melhorando o cenário nacional do 

cadastro urbano. Acredita-se que este número de municípios a serem beneficiados 

seja expressivo, pois as operadoras de telecomunicações estão presentes com suas 

redes em todas as localidades do território nacional com mais de 300 habitantes.  

As prefeituras que já possuem um cadastro em estágio mais avançado, talvez 

a contribuição das operadoras em relação aos mapas vetoriais existentes possa ser 

pouco interessante, contudo, as mesmas poderão se beneficiar do uso de imagens 

de satélite de alta resolução e ortofotos que existem aos milhares nos cadastros das 

operadoras de telecomunicações, além de ter acesso as informações referentes a 

infraestrutura de telecomunicações presentes nas ruas e rodovias existentes nos 

perímetros urbanos e rurais da grande maioria das cidades brasileiras. A estas 

prefeituras bastarão apenas a migração de sua base de cadastro para IDE 

Municipal.  

No âmbito das operadoras telecomunicações, caberá às mesmas avaliar os 

benefícios da adequação do cadastro das redes existentes mediante a nova base de 

cadastro territorial constituída a partir da interação dos municípios atuando sobre a 

IDE municipal. Tendo-se em vista que todo o cadastro da rede utiliza como 

referencial cartográfico o mapeamento urbano básico, será preciso um grande 

esforço para readequá-lo para a nova condição do cadastro. Por este motivo, 

acredita-se que seja mais sensata a utilização da nova base apenas em locais onde 

ainda não exista o cadastro de rede ou mesmo um cadastro territorial prévio 

armazenado.  

A integração e adequação das bases de dados das IDEs representam, além 

de um grande benefício, um grande desafio, considerando o contexto nacional, que 

como já dito anteriormente, necessita de um grande esforço para melhorar e 

atualizar os seus dados geográficos existentes.  
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Os cadastros atuais, sejam no âmbito das prefeituras, sejam no âmbito das 

operadoras, foram construídos a partir diferentes técnicas37 de obtenção e 

mensuração, referenciais geodésicos, sistemas de coordenadas. Além disto, 

possuem níveis de qualidade, resoluções temporais e escalas das informações 

geográficas diferentes. Todos estes fatores, aliados as diferentes abstrações 

utilizadas para modelagem dos planos de informação, fazem com que a adequação 

das diferentes bases cadastrais possa representar um desafio quase insuperável. 

Por este motivo, embora se concentre na descoberta, disponibilização e 

acesso aos dados geográficos, para que seja eficaz, uma infra-estrutura espacial no 

Brasil deve ser capaz primeiramente de suportar um ambiente orientado à 

construção das bases cartográficas e à disponibilização de informações num 

contexto de atualização contínua e constante. 

A figura 3.4 exibe parte de um cadastro de planta externa de telefonia fixa, 

onde se pode observar que o mesmo utiliza planos de informações pertencentes ao 

mapeamento urbano básico, tais como: quadras, lotes, seções de logradouro, meios-

fios, canteiros, obras-de-arte, entre outros, em conjunto com informações especificas 

da rede. 

 
Figura 3.4 – Exemplo de cadastro de Telefonia Fixa.  

                                                
37 As respeito deste assunto, [SEGANTINE, P] discorre sobre as diferentes técnicas para coletas de dados em 
GIS em termos de precisão, acurácia e qualidade dos bases de dados geográficas. 
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Deve se acrescentar38 ao conjunto de informações necessárias ao cadastro 

da rede e disponíveis nos cadastros técnicos municipais, os planos de informação de 

postes pertencentes à própria operadora ou a companhias de energia, informações 

sobre hidrografia e relevo.  

A conciliação entre os cadastros existentes não é o único grande desafio 

técnico a ser superado. Considerando que o mesmo tenha sido realizado, 

obteríamos sistemas integrados de tal maneira que qualquer alteração em um plano 

de informação pertencente a uma IDE possa ser propagada instantaneamente para 

os SIGs pertencentes a outras IDE que estejam fazendo uso da mesma. Embora 

seja talvez este o grande objetivo a ser alcançado na interoperabilidade entre 

sistemas, a atualização “on-line” pode ser um grande entrave para bases de dados 

que possuem relacionamentos com informações pertencentes a outras bases de 

dados. 

Por ser de natureza dinâmica, a ocupação urbana exige que os dados de 

mapeamento urbano básico sejam constantemente incrementados39. Novos 

logradouros surgem e desaparecem todos os dias. Novos loteamentos, 

desmembramentos e reparcelamentos também ocorrem com freqüência. Pessoas 

mudam-se cotidianamente. Em virtude da busca da qualidade dos dados 

geográficos, várias mudanças ocorrerem nas bases de dados. Em síntese, updates 

e upgrades ocorrem freqüentemente na base de dados.  

Neste contexto de atualização contínua dos dados, as IDEs devem ter a 

capacidade de optar por ter ou não as mudanças de uma informação proveniente de 

outra IDE em suas bases. Imaginemos após toda a conciliação da rede em uma 

cidade, que um provedor municipal, após aquisição de novo vôo aéreo ou 

levantamento de campo, opte por modificar o mapeamento urbano básico. A rede 

que inicialmente seguia o alinhamento predial em uma determinada rua poderá estar 

cruzando as quadras, ruas, ou seja, obrigaria nova ação de conciliação entre os 

dados daquela cidade. 

Objetivando a proposição de técnicas para implementação de um esquema 

de dados que possua a capacidade supracitada, elaborou-se um esquema 

conceitual simplificado para o cadastro técnico municipal e cadastro de rede. 

                                                
38 Muitas outras camadas referentes ao mapeamento urbano básico, cadastro imobiliário, e das redes 
de telecomunicação poderiam ser citadas, no entanto optou-se por omiti-las afim de que se delimite a 
abrangência do estudo em questão. 
39 Os conceitos referentes a mudanças incrementais podem ser mais bem estudadas em [DIAS,2007]  
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4 MODELO DE DADOS PROPOSTO 
 

A seguir, na Figura 4.1, é apresentado um esquema de dados40 conceitual 

mínimo, referente ao cadastro técnico e de plantas externas de telecomunicações. 

Para tanto, se utilizou o modelo OMT-G [BORGES,1997] estendido para 

representação de aspectos temporais [MEINERZ,2005]. Por meio deste modelo, é 

possível compreender o nível de relacionamento e dependência entre as classes de 

informação contidas em ambas as infra-estruturas, municipal e corporativa, assim 

como os desafios e impactos de se realizar a atualização das mesmas. 

 

 
Figura 4.1 – Modelo de dados conceitual simplificado IDE Municipal 

 

                                                
40 Os conceitos referentes a modelagem de dados espaciais e modelo OMT-G poderão ser mais bem 
compreendidos em [BORGES,1997], [CASANOVA et al.,1996] , [CÂMARA,2005] e [DAVIS,2000] 
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Figura 4.2 –  Modelo de dados conceitual simplificado IDE Corporativa Telecom 
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Segue abaixo na figura 4.3 um modelo lógico para a feição lote. 
 

 
Figura 4.3 –  Modelo de dados lógico para o plano de informação Lote 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Uma proposta para uma infra-estrutura de dados espaciais não é tão somente 

a proposição de uma arquitetura de software que garanta a interoperabilidade de 

dados espaciais entre diferentes organizações, é também a definição de políticas, 

normas e padrões. Evitou-se a discussão a respeito destes temas, portanto o 

presente trabalho não se ateve a responder a questões mais complexas como: qual 

órgão seria responsável por definir os modelos de dados do cadastro técnico, pela 

negociação dos conflitos inter-organizacionais, pelo fornecimento de orientação 

técnica e pela aplicação de normas comuns, ou mesmo pela auditoria das camadas 

de dados harmonizadas pelas prefeituras, contudo buscou contribuir para adoção 

das infra-estruturas de dados espaciais, apresentando alternativas para arquitetura 

de software e para modelagem dos bancos de dados geográficos em ambientes 

interoperáveis em contextos de atualizações constantes das bases de dados. 

Acredita-se que com esta arquitetura, aderente aos padrões OGC baseados 

no uso de serviços via internet, seja possível a disponibilização e o acesso a dados 

espaciais para consulta e alteração das informações geográficas e forneça os 

instrumentos necessários à descoberta e avaliação dos dados a utilizadores e 

produtores de dados geográficos das operadoras de telecomunicações e prefeituras. 

Ficou evidente que a proposta de uma infra-estrutura de dados espaciais não 

deve se limitar apenas às operadoras de telecomunicações e prefeituras e sim a 

todas as organizações ligadas à infra-estrutura urbana, pois há oportunidades de 

contribuição e benefícios para todas. 

Pretende-se que como trabalhos futuros sejam desenvolvidos padrões para 

Web Services para consulta de endereços, geocodificação, catálogos telefônicos, 

“páginas amarelas”. 

Pretende-se também aprofundar no estudo a cerca de banco de dados 

temporais e qualidade de informações espaciais. 

Serão necessários ainda estudos acerca de questões relativas à tolerância a 

falhas e segurança de acesso aos serviços Web. 
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7  ANEXO I 
 

Seguem abaixo algumas simbologias adotadas em projeto e cadastro de rede de 
telefonia fixa: 
          

 

EXISTENTEPROJETADODESCRIÇÃO A REMOVER

POSTE TELEMAR CONCRETO

POSTE TELEMAR MADEIRA M

P
F

T

P

P

F

M

M

T

T
M

M

RM-9X400

F

POSTE CIA. ENERGIA CONCRETO

POSTE CIA. ENERGIA MADEIRA

POSTE CIA. ENERGIA FERRO

POSTE TERCEIROS CONCRETO

POSTE TERCEIROS MADEIRA

POSTE TERCEIROS FERRO

POSTE PARTICULAR FERRO

POSTE PARTICULAR CONCRETO

POSTE PARTICULAR MADEIRA

POSTES E CORDOALHAS

TIRANTE POSTE A POSTE

TIRANTE POSTE CONTRAPOSTE

TIRANTE POSTE A ÂNCORA

M

RM-9X400

SUSPENSÃO (CORDOALHA PARA

SUSTENTAÇÃO EM LANCES LONGOS)

PROLONGAMENTO DE CORDOALHA

COM ENCABEÇAMENTO

PROLONGAMENTO DE CORDOALHA

SEM ENCABEÇAMENTO

Figura 7.1 - Simbologia para Postes e Cordolhas 
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CABOS / EMENDAS / FIOS TELEFÔNICOS

PROJETADODESCRIÇÃO EXISTENTE A REMOVER

CABO AÉREO / SUBT / PRÉDIO

CABO FUTURO

CABO ENTERRADO

EMENDA DE CABO (SIMPLES)

MUDANÇA DE CAPACIDADE,TIPO,

 E OU CALIBRE DO CABO

SUBIDA DE LATERAL

FOLGA TÉCNICA (CABO ÓPTICO)

RESERVA DE PARES

X X X X

FIO TELEFÔNICO EXTERNO

CORTE E ISOLAMENTO ????

EMENDA DE CABOS COM

 
Figura 7.2 - Simbologia para Cabos , Emendas e Fios Telefônicos 

 

CAIXA TERMINAL EXTERNA

CAIXA TERMINAL INTERNA

CAIXA TERMINAL EXTERNA

(EMENDA CERTA)

DOMÍNIO (TERMINAL EM PEDESTAL)

PEDESTAL PLÁSTICO PARA CON-

CAIXA TERMINAL EM FACHADA

DESCRIÇÃO

CAIXAS TERMINAIS

EXISTENTEPROJETADO A REMOVER

(TSU)

CAIXA TERMINAL SUBTERRÂNEA

 
Figura 7.3 - Simbologia para Caixas Terminais 
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ATERRAMENTO DE BLINDAGEM

DESCRIÇÃO PROJETADO EXISTENTE

PROTEÇÃO ELÉTRICA

A REMOVER

BL BL BL

ATERRAMENTO DE MENSAGEIRO ME ME ME

VINCULAÇÃO

O

ABCD

A B C

A B C

ABCD ABCD
UNIDADE REMOTA DE

ARMÁRIO ÓPTICO

ASSINANTES (URA)

E

O

E

ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO

ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO

ARD - AL PEDESTAL

ARD - AL POSTE

A B C A B C

A B CA B C

A REMOVER

ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO URA`S

DESCRIÇÃO EXISTENTEPROJETADO

EQUIP. DE ENERGIA

DESCIDA DE FORÇA

TR

ATERRAMENTO DE TERCEIROS

(TRANSFORMADOR)

Figura 7.4 - Simbologia para Armários e Proteção Elétrica 

 
 



 40 

A REMOVER /
DESCRIÇÃO PROJETADO EXISTENTE

ABANDONAR

GALERIA DE DUTOS

GALERIA DE MND (MÉTODO NÃO DESTRUTIVO)

GALERIA FUTURA

TAMANHO DIMENSÕES (L x C x H)

1,30 x 2,15 x 2,10 (m)

1,50 x 2,90 x 2,10 (m)

1,50 x 2,90 x 2,40 (m)

1,50 x 2,90 x 3,00 (m)

1

2

3

4

CS# TIPO

1,30 x 2,50 x 2,10 (m)

1,50 x 3,20 x 2,10 (m)

1,50 x 3,20 x 2,40 (m)

1,50 x 3,20 x 3,00 (m)

1

2

3

4

CANALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA

1,30 x 2,50 x 2,10 (m)

1,50 x 3,20 x 2,10 (m)

1,50 x 3,20 x 2,40 (m)

1,50 x 3,20 x 3,00 (m)

1

2

3

4

ESPECIFICAR NO PROJETO

0,30 x 0,30 x 0,50 (m)

0,40 x 0,60 x 0,50 (m)

1,10 x 0,60 x 0,50 (m)

1,10 x 0,60 x 0,50 (m)

0

1

2

3

 
Figura 7.5 - Simbologia para  Canalização Subterrânea 

A REMOVER

INDICAÇÃO DE LIMITES DE ÁREAS

DESCRIÇÃO PROJETADO EXISTENTE

LIMITE DE ESTAÇÃO

SEÇÃO DE SERVIÇO

LIMITE DE URA

LIMITE DE TELEMÍNIO

X X X XX

XX X

X X

XX

LIMITE DE ÁREA DE TARIFA
BÁSICA

REPRESENTAÇÃO DE ESTRUTURAS DE TERCEIROS

ÍTEM SÍMBOLO

A A A A A A A AÁGUA

ESGOTO SANITÁRIO

ÁGUAS PLUVIAIS

GÁS

LUZ E FORÇA

OLEODUTO

TELEFONE (OUTRA 

CONCESSIONÁRIA)

S S S S S S S S

P P P P P P P P

G G G G G G G G

E E E E E E E E

O O O O O O O O

T T T T T T T T

 
Figura 7.6 - Simbologia para Estruturas de Terceiros e Limites de Áreas 


