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Agradeço, especialmente, à minha família, pelo apoio para que eu concretizasse

essa pesquisa. Principalmente a minha esposa Gyselle Nogueira, que esteve sempre ao

meu lado, entendendo-me nos momentos de ausência, dando-me apoio e carinho.

Aos colegas e professores da pós-graduação, por tudo o que com eles aprendi e

por partilharem a construção do meu estudo.

À Universidade Federal do Rio de Janeiro e a todos os que fazem parte desta

comunidade.

A todos, o meu muito obrigado.



v

RESUMO

Os sistemas atuais de distribuição de gás precisam de uma metodologia de identificação

do tamanho do mercado potencial de clientes consumidores de gás natural, utilizando a

inteligência geográfica para promover suporte à decisão. Os dados levantados nesse trabalho

foram obtidos a partir de uma distribuidora de gás localizada no Nordeste do Brasil com base

nas informações de mercado industrial. Através disso, o estudo de caso foi generalizado, de

forma que a solução aplicada pudesse ser utilizada a qualquer distribuidora de gás da região, de

acordo com suas configurações geográficas.

A partir dos estudos de análise de mercado industrial brasileiro utilizando

geoprocessamento, observou-se a necessidade de cada distribuidora ter uma visão espacial da

sua distribuição, e da capacidade de atender, geograficamente, seus clientes e possíveis

consumidores. Além disto, tratam-se de informações chaves das indústrias para consulta e

atendimento da área de negócio, que possibilitam o suporte de todas as decisões referentes a

investimentos de mercado de gás natural. Com isso, a distribuidora consegue assumir

internamente uma série de ações para representar a situação real do seu mercado industrial e

promovendo expansão no atendimento desse mercado consumidor.

Palavras-Chave: SIG, gás natural, mercado potencial de gás, geoprocessamento, gasoduto.
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ABSTRACT

Current gas distribution systems need an identification methodology of the size of

potential customer’s consumers of natural gas market using geographical intelligence to

promote decision support. The data collected in this study were obtained from a gas

distributor located in the Northeast of Brazil based on the industrial market information.

Through that, the case study was broadly based, so that the applied solution could be

used at any gas distributor in the region, according to their geographical settings.

From the Brazilian industrial market analysis studies using GIS, there was the

need for each distribution having a spatial view of their distribution, and the ability to

meet, geographically, its customers and potential customers. In addition, these are the

industries key information for consultation and care of the business area, which make it

possible to support all decisions relating to the natural gas market investments. With

this, the distributor can internally take a series of actions to represent the real situation

of its industrial market and promoting growth in meeting this consumer market.

Key words: GIS, natural gas, gas potential market, GIS, pipeline
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Capítulo 1

Introdução

1.1 - Tema

O presente trabalho trata sobre a importância do geoprocessamento no mercado

de gás na distribuidora. Sob esta ótica, o problema a ser resolvido é conhecer melhor

aonde estão as regiões de maior concentração de potencial mercado consumidor de gás,

e através disso, planejar ações estratégicas para atendimento deste.

1.2 - Delimitação

O escopo do trabalho será limitado à aplicação de técnicas de geoprocessamento

nas informações de mercado industrial de gás natural no Brasil. Existe diversos cenários

de mercado de GN (gás natural) no mundo. Seja na forma de atuação contendo

diferenças nas características regionais, diferenças de mercados (Mercado Industrial x

Outros mercados) e no nível de geoprocessamento utilizado em cada um. Os requisitos

iniciais sobre a questão de mercado industrial de gás foram coletados junto à uma

distribuidora do Nordeste do Brasil.

1.3 - Justificativa

As áreas de negócios atuais são complexas na etapa de análise de comportamento

de informações. Desafios inéditos surgem da necessidade de conciliar os interesses

econômicos, sociais e ambientais. O entendimento de onde e como cada fenômeno

interage com os demais é fundamental para permitir que as pessoas, empresas e governos

consigam dar respostas rápidas e tomar decisões corretas. A chave para esta compreensão

do mundo é a inteligência geográfica.
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O conceito de inteligência geográfica vai muito além da simples visualização de

dados pontuais em um mapa digital. É a adoção de métodos de análise espacial para a

identificação de padrões geográficos das manifestações, considerando as dimensões

tempo e espaço. Utilizando tecnologias de geolocalização em vários estudos de casos,

demonstra que o geoprocessamento atua não apenas com soluções consolidadas, mas

também atende as especificidades dos problemas de negócio na forma de espacialização

da informação. Suportando realmente as decisões corporativas e os planejamentos

estratégicos.

1.4 - Objetivo

O principal objetivo é propor uma solução de geoprocessamento (direcionado a

substituição de tecnologia existente na distribuidora) para o tratamento de informações

do mercado de distribuição de gás natural, a partir de analise realizada em processos de

uma distribuidora do nordeste. Neste sentido, os objetivos específicos do trabalho são:

 Identificar as maiores concentrações de clientes potenciais de consumo

de gás;

 Planejar ações de atendimento a esse mercado potencial;

 Conhecer geograficamente os clientes atendidos;

 Melhorar o atendimento do mercado consumidor existente;

 Analisar as possíveis trocas dos demais combustíveis do cliente existente

pelo gás natural.

1.5 - Metodologia

A metodologia utilizada no levantamento considera que os usuários do ambiente

corporativo de informações da rede de gás, tem um papel importante sobre como o

fluxo de informação é praticada e utilizada na distribuidora. Por isso, a metodologia

contém:

 Entrevistas com gestores ou pessoas indicadas, com objetivo de entender

sobre a área, seus principais objetivos e dificuldades, como a plataforma

atual é utilizada de forma geral e quais são seus usuários;

 Entendimento das atividades cotidianas do trabalho de cada entrevistado,
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com o objetivo de observar quais são as dificuldades encontradas;

 Análise do material coletado, procurando possíveis inconsistências que

precisam ser esclarecidas e pontos em comum; e

 Elaboração do relatório de dimensionamento do ambiente SIG,

considerando o nível de desempenho. Identificando e mapeando os

cenários de negócio.

1.6 – Descrição

No capítulo 2 será apresentado todo embasamento teórico utilizado para

construção deste trabalho. Bem como, as definições utilizadas da tecnologia de

geoprocessamento e distribuição de gás. Como a contribuição do geoprocessamento

nos processos de logística das companhias distribuidoras de gás natural,

caracterização do mercado de distribuição de gás natural no Brasil, a importância do

gás natural para a matriz energética brasileira e as principais ferramentas de

geoprocessamento do mercado

O capítulo 3 apresenta a implantação da solução SIG na distribuidora. Também

são apresentados os resultados obtidos, explicitado como a implantação da solução

atingiu o objetivo da distribuidora. E como o projeto complementou a necessidade do

foco de mapeamento do mercado comercial de gás natural no Brasil.

A conclusão e trabalhos futuros são descritos no capítulo 4.
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Capítulo 2

A caracterização das ferramentas de

geoprocessamento na distribuição de gás

natural

2.1 – A contribuição do geoprocessamento nos processos de logística

das companhias distribuidoras de gás natural

O gás natural é uma fonte de energia limpa, econômica e segura, cada vez mais

presente em residências, transportes e indústrias. Sua utilização vem substituindo

principalmente os combustíveis tradicionais, mais poluentes, permitindo maior

comodidade para os consumidores e possibilitando uma economia considerável. Além

do mais observa-se a importância do gás natural na maioria das matrizes energéticas

internacionais. As principais motivações que justificam esta tendência podem ser

analisadas pelo maior volume e dispersão das reservas existentes no mundo, quando a

crescente pressão de grupos ambientais (Praça [12]).

De acordo com Lirio e Piazzini [3], o gás natural que era ignorado e

desperdiçado durante anos, passou a ser uma opção de energético devido a grande

procura pela diversidade de fontes energéticas e de baixo impacto ambiental. Com a

composição desse combustível na matriz energética mundial, nos últimos anos, houve

um aumento na representação do gás no mundo. Chegando a uma taxa de 29%.

Segundo a  International Energy Agency (IEA) o gás natural representava em 1973 16%

da matriz energética mundial. Em 2011 passou para 21,3%. E em 2015, esta

representação ficou em 23,85% (Figura 1).
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Figura 1 - Matriz Energética Mundial em 2015

Fonte: IEA [45]

No caso do Brasil, com a entrada do gás natural na matriz energética foi

provocada pela privatização do setor elétrico e crises de utilização de energia elétrica.

O governo incentivou o uso do combustível GN através das usinas termoelétricas, e

assim o gás natural firmou uma responsabilidade importante de atender a grande

quantidade de demanda de energia primária, como afirma Praça [12].

Com o incentivo do governo brasileiro, a oferta interna de energia no brasil

sobre o gás natural era de 7,5% em 2003, avançou em 2012 em 11,5% (Ben [23]) e em

2015 ficou em torno de13% (Figura 2).

Óleo33%

Carvão29%
Gás Natural24%

Nuclear4% Hidráulica7%
Eólica1% Solar1% Outras Fontes1%

Oferta de Energia Primária no Mundo em
2015
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Figura 2 - Matriz Energética do Brasil em 2015

Fonte: BEN [44]

Para transportar e distribuir o gás natural é necessário a instalação de

gasodutos no subsolo das cidades, elevando a disponibilidade do uso deste

combustível a maiores distâncias. Devido a isto, a necessidade de negócio em atender

os vários clientes nas cidades instaladas, aumentou rapidamente. E fomentou o uso de

técnicas de gestão para organizar e estruturar a logística necessário para distribuição e

implementação de um mercado industrial de venda de gás.

De acordo com Soares, Leal e Azevedo [5], a flexibilização do monopólio do

petróleo começou a acontecer quando as empresas privadas puderam realizar

atividades antes sobre o domínio da União. Este acontecimento ocorreu no final da

década de 1990. Além disso, esta flexibilização foi regulamentada pela lei nº 9.478 de

06/08/1997, chamada lei do petróleo. As atividades que passaram a ser realizadas

pelas empresas estavam em exploração, produção, transporte, refino, importação e

exportação de petróleo.

Em 2002 aconteceu que as distribuidoras puderam também importar derivados

do petróleo devido ao regulamento criado. Além de promover modificações

organizacionais nas empresas desse setor. E a vantagem competitiva foi primordial

Hidráulica64%Biomassa8%Eólica4%
SolarFotovoltaica0%

Gás Natural13%
Derivados doPetróleo5%

Nuclear2% Carvão eDerivados4%

Oferta de Energia Primária no Brasil em
2015
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devido a resolução de metas de redução de custos operacionais e logísticos na

produção e na distribuição [5].

Segundo Lirio e Piazzini [3], devido à falta de reposição das reservas

consumidas de petróleo e dos seus derivados, começou a existir a necessidade de

renovar os energéticos da matriz energética vigente, e que tivessem baixo impacto

ambiental. Com isso, o gás natural assume o papel importante neste cenário que por

muitas vezes foi ignorado e não aproveitado.

O gás natural é um composto associado ou não ao petróleo. E que são

encontrados naturalmente em reservas profundas no subsolo [7] apud [3].

Conforme Oliveira [2], dentre as companhias de distribuição de gás existentes

no Brasil, a Petrobras é a distribuidora que fornece gás natural para todo continente

brasileiro e nos limites de estado existe uma distribuidora responsável pela sua própria

área de concessão. Cada distribuidora local é responsável pela construção e

implantação da infraestrutura dos gasodutos. Com isso surge a necessidade de coletar

informações sobre o local através de imagens de satélite, além de visitar a área para

recuperar dados do GPS

De acordo com a Ementa Constitucional nº 5 [25], a distribuição de gás natural

é de responsabilidade dos Estados. Cabendo aos mesmos, atuar diretamente ou através

de concessões a utilização dos serviços locais do gás canalizado. A figura 3 ilustra o

processo de distribuição do gás no país.

Figura 3 - Agentes do mercado e áreas de atuação do regulador.
Fonte: ANP [26]
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O modo mais utilizado para distribuição de GN foi através de gasodutos. Que

precisam ser instalados no subsolo para conseguir aumentar a sua capacidade de

distribuição pela região. A escolha deste modal de distribuição foi muito importante

para vencer o desafio de interligar todos na mesma malha de gasodutos [3].

Em relação a implantação de gasodutos é importante referenciar e diferenciar

as áreas urbanas das áreas rurais. Determinando exatamente a origem e o destino do

projeto a ser executado.

Nas áreas rurais, Oliveira [2] afirma que é o local apropriado para a instalação

de gasodutos da linha tronco que é o principal e trabalha sobre alta pressão. Esta zona

tem uma importância maior devido a um baixo nível populacional comparado a outros

tipos de área. Enquanto na área urbana, para instalação de gasodutos é necessário

diminuir a pressão do gasoduto por conta da grande quantidade de pessoas que moram

na região.

Alguns pontos são relevantes no estudo de logística de implantação de

gasodutos. Como instalar os eixos fora da área de reserva legal, desconsiderar os

locais de terrenos acidentados e lugares com limites acima do mar diferente do padrão

aceito. O ideal é preferencialmente escolher os locais mais desertos, como as zonas

rurais, e evitar a continuação do gasoduto pelas montanhas e terrenos de difícil acesso.

A contribuição do geoprocessamento está no suporte a decisão.

Disponibilizando várias ferramentas de qualidade para geração de mapas e objetos

para estudos de análise avançada em marketing e logística de gás.

Silva [6] afirma que para auxiliar na tomada de decisão, atender as

necessidades básicas de levantamento de imagens e recolhimento de dados dos

dispositivos de localização móvel, surge a utilização das ferramentas do sistema de

informações geográficas (SIG).

Na área de negócios, o tomador de decisão tem a sua disposição as ferramentas

de SIG que disponibiliza uma série de dados e informações fundamentadas. Além de

suportar todo processo de decisão de forma mais clara e precisa [6] apud [2].

Segundo Burrough e Mcdonnell [8], a definição de Sistema de Informações

Geográficas (SIG) é uma forma de analisar o mundo real através do conjunto de

ferramentas que levantam informações, armazenam, restauram e processam em dados

geográficos.
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Conforme Goodchild [9], o SIG é a relação das informações do negócio com

os dados geográficos integrados em um sistema capaz de levantar, armazenar,

processar e analisar esses mesmos dados. Conforme a figura a seguir, segue como o

sistema de informações geográficas é composto e entendido mundialmente.

Figura 4 – Sistema de informações geográficas.
Fonte: Dantas [27]

O sistema de informação geográfica permite a integração dos dados de diversas

fontes de tecnologia como GPS, captura de imagens por satélites e métodos

tradicionais de topografia. Com esta integração, o sistema disponibiliza total

compatibilidade das diversas informações colhidas [3].

Com a utilização das ferramentas de um SIG, a distribuidora é capaz de gerir e

manter todo seu acervo de informações de mercado de gás natural. Além de fornecer

apoio nos estudos de expansão da malha de gasodutos, como também, o tratamento

dos tipos de clientes existentes na região. Esse sistema fornece elementos básicos para

montar uma base de dados espaciais (BDE). Conforme ilustra a figura a seguir.
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Figura 5 – Elementos do BDE.
Fonte: Murphy and Zwicker [28]

2.2 – Mercado de distribuição de gás natural no Brasil

No setor industrial, o gás natural pode ser usado em vários departamentos

específicos como o de celulose, papel, vidro, cerâmicas, cimento, têxtil, fundição,

siderurgia, alimentos e bebidas. Integrados aos sistemas de energia elétrica e

cogeração, os valores são processados após a geração oriunda da utilização do gás

natural pelas plantas industriais [12].

Na questão do mercado de gás no Brasil, está crescendo a cada ano. A

utilização do GN tanto no setor industrial quanto no setor comercial e residencial.

Existem projetos que potencializam o uso do gás por região e por cenário específico

de logística de gasodutos implantados. Projetos implementados no nordeste do país,

através das distribuidoras, que ampliaram a rede de distribuição da região.

Em meados dos anos 90, o mercado brasileiro de gás era concentrado na Bahia,

São Paulo e Rio de Janeiro. As concentrações das reservas do energético se

localizavam em alto-mar e normalmente associados ao petróleo. Eram também pouco

explorados, ou seja, a tarefa de exploração do gás natural era mais complementar na

produção de petróleo do que realmente atender a demanda de distribuição [16].
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Além disso, muitos estudiosos consideram que o mercado brasileiro de gás

natural realmente começou depois da construção do gasoduto Bolívia-Brasil

(GASBOL) e que a produção de gás estava totalmente associada a exploração de

petróleo da Bacia de Campos e das Bacias do Recôncavo baiano e do Sergipe-Alagoas

no Nordeste [18].

Segundo a Abegas [17], o Brasil atinge o recorde histórico de consumo de gás

natural, chegando ao consumo médio de 68,2 milhões de metros cúbicos por dia.

Conforme o gráfico a seguir, existe um comparativo da comercialização do gás natural

durante os anos.

Figura 6 – Evolução do Consumo em Milhões m³/dia
Fonte: ABEGAS [17]

2.3 – A importância do gás natural para a matriz energética brasileira

Conforme Tolmasquim, Guerreiro e Gorini [20], afirmam que o Brasil passou

por um grande desenvolvimento econômico durante o século XX. E que demandou um

intenso volume de energia primária. Em conjunto a esse crescimento, houve uma

grande expansão urbana com processos de industrialização através da construção de

plantas energo-intensivas, ou seja, plantas com suficiência energética. A evolução da

matriz energética está associada ao crescimento econômico do país. Como ilustra o

gráfico a seguir.
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Figura 7 – Evolução da demanda de energia e da taxa de crescimento econômico
Fonte: ABEGAS [20]

A tendência de diversificação da matriz energética brasileira está presente em

todos esses anos. Em meados de 1970, o petróleo e a lenha correspondiam 78% do

consumo. Em 2000, os consumos correspondiam a 74% referentes a três fontes:

petróleo, lenha e energia hidráulica [20].

Além disso, o consumo na projeção 2030 está previsto que ocorrerá em quatro

fontes de energia, totalizando 77%. Que são o petróleo, energia hidráulica, cana-de-

açúcar e gás natural. Conforme Abegas [20], segue as comparações dos anos de 1970

e 2000 com a projeção de 2030 para justificar a real potencial de aumento no uso dos

elementos que compõem a oferta de energia no país.
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Figura 8 - Evolução da estrutura da oferta de energia
Fonte: ABEGAS [20]

O desenvolvimento de energia no Brasil começou a partir do término da II

guerra mundial, devido ao alto crescimento populacional demográfico. Além do

crescimento industrial e utilização de tecnologias consumidoras de energia elétrica.

Houve a necessidade, no decorrer dos anos, diversificar os energéticos utilizados.

Respeitando a eficiência e o baixo impacto ambiental.

Como o cenário brasileiro é de crescimento econômico, após a guerra,

necessitou de estudos e análises de uma estratégia mais eficaz no uso mais eficiente da

energia. Houve entre 1970 e 1980 uma indicação da melhoria da eficiência energética.

Onde a produção interna nacional aumentou com o uso menor de energia. Fazendo a

substituição de energia menos eficiente, a lenha, para uma mais eficiente. Que são os
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derivados do petróleo e eletricidade [20]. Na figura seguinte está destacado a série

histórica da produção de derivados do petróleo, no período de início de 2000 até 2015,

medidos em milhões, pelas refinarias do Brasil. Onde, em 2014 foi o maior número

alcançado em produção de derivados do petróleo, chegando a 795 milhões de

unidades.

Figura 9 – Produção de derivados de petróleo por todas as refinarias 2000 até 2015
Fonte: ANP [30]

Além disso, conforme a figura seguinte, a matriz energética é composta por

vários elementos energéticos, nos quais o elemento hidroeletricidade é o maior

produzido [31], chegando em 62% da composição devido, principalmente, sua

característica renovável. Existem outras características importantes como

disponibilidade de recursos e facilidade de aproveitamento. Mas, diferente das demais

fontes renováveis, a energia hidráulica possui tecnologias robustas existentes para seu

uso e consumo.
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Figura 10 – Matriz de Energia Elétrica em 2016
Fonte: ANEEL [31]

Em meados de 1990, o combustível gás natural não era considerado como

energético importante para a matriz energética devido aos níveis baixos de reservas

naturais no Brasil. Além disso, o baixo custo de geração de energia realizada pelas

usinas hidroelétricas impedia os avanços na exploração de gás natural.

De acordo com Brongatti e Neto [21], a partir de 1990, o processo de

privatização parcial, racionamento de energia elétrica e descobertas de mais reservas

naturais de gás promoveram importância para o uso do GN na composição da matriz

energética.

A infraestrutura de distribuição de gás locais ainda prejudicam o aumento da

oferta de demanda de gás natural. Alguns estados brasileiros não possuem diretrizes

políticas para o uso do energético pelas indústrias. O combustível ultimamente tem

sido colocado estrategicamente na utilização das usinas hidroelétricas nos tempos de

pouca chuva para geração de energia elétrica. Na seguinte figura está a estrutura do

consumo de gás natural nos anos de 2005 e 2010, demonstrando uma previsão até o

ano de 2030 o prejuízo de utilização do energético gás natural nos diversos setores do

mercado consumidor, em toneladas equivalentes de petróleo.
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Figura 11 – Estrutura do Consumo de Gás Natural (% sobre dados em toneladas
equivalentes de petróleo)

Fonte: MME [32]

Em relação ao energético gás natural, na figura 12 demonstra os principais

indicadores de avaliação do uso do combustível, comparando os anos de 2005 e 2010. E

previsões destes mesmos indicadores nos anos 2020 e 2030, na medida de metros

cúbicos por dia.

Figura 12 – Gás Natural: Indicadores Selecionados (em milhões de m³ por dia)
Fonte: MME [32]

O gás natural é o resultado da seleção de hidrocarbonetos leves oriundas do

pentano e metano, ou seja, o petróleo gasoso [22]. O gás natural elevou-se na

importância na matriz devido a facilidade de substituir outros combustíveis derivados

do petróleo. Aumenta mais a utilidade deste energético pois pode ser queimado
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totalmente, sem deixar resíduos. Além de não precisar de estoques para utilização,

serve como combustível para os mais diversos tipos de segmentos industriais

existentes no Brasil.

O uso do combustível GN promove baixo custo perante aos outros

combustíveis. O uso deste em substituição de carvão e da linha, aumentaria a

eficiência e não impactaria a natureza por não deixar resíduos após a queima. Nos

automóveis o composto gás natural veicular (GNV) está bem aceito e utilizado

atualmente. Devidamente por beneficiar os consumidores com baixo custo de

aquisição, na manutenção do equipamento e nos baixos níveis de eliminação de

poluentes no meio ambiente.

2.4 – As principais ferramentas de geoprocessamento do mercado

Atualmente existem várias ferramentas e soluções de geoprocessamento

disponíveis para consumo. Cada software atende especificamente a um tipo de dado e

informação de negócio aplicado a inteligência geográfica. As principais empresas que

se destacam no mercado mundial com soluções aplicadas em mapas são a Google e a

Esri.

2.4.1. Google Earth

Conforme Umit Isikdag  Sisi Zlatanova [39], o Google Earth implementa o

conceito de visualizador espacial 3D nos navegadores, viabilizando a capacidade de

recuperação de dados geoespaciais através da web e visualizando sobre um globo

virtual representações vetoriais em forma de varredura. Os dados que formam a camada

base do globo virtual são imagens de satélite com diferentes escalas de visualização.

Onde a resolução das imagens muda de acordo com a interação do usuário com o

navegador.

Normalmente em navegadores geoespaciais 3D é possível procurar um

endereço, um ponto de interesse, bem como um par de coordenadas. Além disso,

também é possível navegar usando as funções de um simples mouse de computador ou

através de  uma barra de ferramentas apropriada.



18

Atualmente, o Google Earth é o mais popular navegador Geospatial 3D. Os

dados de terreno digital está disponível na forma de Modelo Digital de Elevação

(DEM), e o mesmo pode ser visualizada em 3D, embora para muitas áreas podem ser

analisadas no formato 2D. A interação do usuário com o navegador é um recurso muito

importante para a criação de camadas de dados nos mapas. O usuário pode criar seus

próprios pontos e áreas de interesse, além de definir as suas geometrias e informações

associados com estas referências [39].

O Google Earth também tem a capacidade de visualizar as representações no

formato 3D dos edifícios que são inseridos pelos usuários. Estes modelos podem ser

visualizados por todos que usam o software. Os edifícios visualizados no Google Earth,

geralmente são criados através de um software de modelagem em 3D e depois

importados nos formatos de arquivos KML/KMZ. Além disso, os dados gráficos podem

ter texturas associados com eles.

O navegador foi originado a partir do software chamado Terra Viewer, criado

por Keyhole Inc. Assim, a linguagem de marcação usado para representar os modelos

geométricos é conhecido como Keyhole Markup Language (KML). O formato é

baseado no padrão XML e utiliza uma estrutura de tags com elementos aninhados de

atributos. No KML, a geometria das informações são representados com polígonos.

Existem dois métodos distintos para representar as geometrias no formato 3D. Primeiro

é a definição de um polígono de base que corresponde ao plano de chão do edifício e a

extrusão deste polígono de base para a altura do edifício. O segundo método para

representar a geometria no formato 3D é utilizando vários polígonos. Este método

permite, de maneira mais adequada, o detalhamento da representação geométrica dos

elementos gráficos. E é atualmente utilizado por diversas aplicações que importem ou

exportem informações de construção de modelos digitais no Google Earth [39].

2.4.2. Esri ArcGIS

O ArcGIS é um software da ESRI (Environmental Systems Research Institute),

considerado como o mais potente e preciso Sistema de Informações Geográficas (SIG)

voltado para a elaboração e manipulação de informações vetoriais e matriciais, sendo

utilizado no gerenciamento de bases temáticas, tais como: elaboração de mapas;
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consultas e análises geocomputacionais; monitoramento do meio ambiente; catástrofes;

tráfego e crimes; dentre outras funcionalidades [40].

Segundo Prado [40], o ArcGIS é integrado por vários softwares com funções

definidas: ArcMap, ArcCatalog e ArcScene. Sendo o ArcMap a interface gráfica que

permite a sobreposição de planos de informação, além dos objetos gráficos, tipo de

fontes e figuras, com a finalidade de mapeamento. O programa também permite fazer

pesquisa e executar análises espaciais, criar e editar dados, fazer padronização e

impressão de mapas. O ArcCatalog disponibiliza as ferramentas para a exploração,

armazenamento, e gerenciamento de dados (metadados).

Prado [40] cita que: um Plano de Informação (PI) utilizado em ambiente SIG

pode ter dois tipos básicos de estrutura: celular (matricial, em grade, “raster”) ou

vetorial. Ambas as estruturas são usadas para representar digitalmente entidades

ambientais. Os dados vetoriais são do tipo shapefile (SHP) e Computer Aided Drawing

(CAD). O arquivo Drawing e Xchange Format (DXF) é o formato de exportação dos

arquivos tipo Computer Aided Drawing (CAD).

Dados matriciais são imagens que utilizam unidades de discretização (células ou

pixel), com as quais são representadas entidades espaciais sob a forma de conjuntos

(pontos, linhas e polígonos) [40].

No PI vetorial a localização e a aparência gráfica de cada objeto são

representadas por um ou mais pares de coordenadas. Este tipo de representação é

comum tanto no sistema SIG como no CAD ou outro tipo de sistema gráfico que utilize

representações vetoriais, pois, para estas aplicações, um simples sistema de coordenadas

cartesianas é suficiente [40].

No caso de representação vetorial, consideram-se três elementos gráficos: ponto,

linha poligonal e área (polígono). Um ponto é um par ordenado (x, y) de coordenadas

espaciais. Além das coordenadas, outros dados não espaciais (atributos) podem ser

arquivados para indicar de que tipo de ponto se está tratando. As linhas poligonais ou

elementos lineares são um conjunto de pontos conectados, com coordenadas e

armazenamento de informações que indiquem a que atributo ela está associada. Um

polígono é a região do plano limitada por uma ou mais linhas poligonais conectadas de

tal forma que o último ponto de uma linha seja idêntico ao primeiro da próxima linha

[41].

Sendo assim, poderão ser criados vários planos de informações os quais são

chamados de shapefiles, cada um correspondendo um tipo de feição mapeada na
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imagem, obedecendo ao critério de ponto, linha e polígono. Os shapefiles não dispõem

de uma única, mas sim de várias estruturas para armazenamento da localização

geométrica das entidades geográficas e da respectiva informação descritiva em vários

arquivos distintos, como:

(.shp ) Arquivo dos vetores - Armazena a geometria das entidades (ponto, linha

ou polígono);

(.dbf ) Arquivo de banco de dados - Contém a informação descritiva das

entidades;

(.shx ) Arquivo de índices - Armazena as ligações entre as entidades e a sua

geometria;

(.sbn e .sbx) Realizam as ligações entre as entidades vetoriais e a sua informação

descritiva.

No shapefile o banco de dados possui extensão Data Base File (DBF), que

contém em sua estrutura uma tabela simples de colunas e linhas, além do cabeçalho. Em

cada coluna tem-se um atributo ou característica individual de todas as feições presentes

no shapefile, as linhas informam todos os atributos ou características de cada feição

(registro). O conjunto coluna e linhas preenchidas formam um banco de dados que, por

estarem vinculados às informações especializadas (informação geograficamente

localizada em um determinado lugar no espaço), recebem a denominação de banco de

dados geoespacial. Quando bem estruturado e alimentado de informações confiáveis, o

banco de dados permite análises eficazes. Na interface do ArcGIS o DBF é denominado

de tabela de atributos [40].
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Capítulo 3

Implementação

Neste capítulo são apresentadas algumas ações realizadas quanto ao

desenvolvimento do projeto e alinhamento dos objetivos com a solução implementada.

Além de apresentar também algumas análises operacionais do sistema e execução do

planejamento.

3.1 – Contextualização

Os dados levantados nas informações apresentadas nessa sessão, foram obtidos a

partir de uma distribuidora de gás localizada no Nordeste do Brasil com base nas

informações de mercado industrial. Através disso, o estudo de caso foi generalizado, de

forma que a solução aplicada pudesse ser utilizada a qualquer distribuidora de gás da

região, de acordo com suas configurações geográficas.

A partir dos estudos de análise de mercado industrial brasileiro, observou-se a

necessidade de cada distribuidora ter uma visão espacial da sua distribuição, e da

capacidade de atender, geograficamente, seus clientes e possíveis consumidores. Além

disto, tratam-se de informações chaves das indústrias para consulta e atendimento da

área de negócio, que possibilitam o suporte de todas as decisões referentes a

investimentos de mercado de gás natural. Com isso, a distribuidora consegue assumir

internamente uma série de ações para representar a situação real do seu mercado

industrial.

Toda distribuidora possui um cadastro detalhado de cada empresa consumidora

de gás natural. Através deste cadastro, a distribuidora consegue planejar toda a

distribuição do produto para região compondo o mercado atual. Existe também o

mercado potencial, que é composto por futuros clientes, passam a ser reconhecidos pelo

intermédio do estudo de análise de mercado. Estes possíveis clientes são tipificados

como potencial e suspeitos. O tipo cliente potencial significa que a empresa já foi

contatada pela distribuidora, está em pleno funcionamento e instalada na região

fisicamente. Em relação do tipo cliente suspeito tem-se que a empresa não está instalada
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fisicamente. A figura 13 ilustra o modelo de processo de negócios no levantamento de

informações das industrias atendidas e potenciais, modelagem do fluxo de trabalho do

setor de comércio de gás da distribuidora e disponibilização das informações

registradas.

Figura 13 – Processo de estudo de mercado industrial

Anualmente é realizado uma pesquisa de mercado, que pode ser por contratação

de empresas terceiras ou através do uso do próprio efetivo, onde obtém informações das

empresas através de entrevistas e visitas locais. A pesquisa conta com informações

detalhadas da empresa entrevistada como matriz energética, combustíveis utilizados

para operação interna, se possuem geração de energia elétrica e entre outros. Estas

informações são colhidas e registradas em um programa da distribuidora e entregue para

a mesma. Após esta etapa, levanta-se a questão ambiental, com posterior orçamento e

aprovação de custos. O contrato é realizado e os dados de logística enviados para a

engenharia, que projeta e realiza a obra.

Todo este processo é registrado e acompanhado em uma ferramenta SIG. Os

dados de mercado e comerciais são fornecidos para cadastro num programa interno de

logística. Na ferramenta SIG estão as informações de engenharia de dutos e algumas

informações dos clientes, com objetivo de apoio a manutenção da rede de distribuição.

Entretanto, estas ferramentas não estão integradas. Além disso, a ferramenta SIG não é

utilizada como ferramenta de apoio às reuniões de planejamento porque, mesmo

contemplando as informações da rede e do posicionamento dos clientes, não apresenta

desempenho adequado.

O programa utilizado pela distribuidora para disponibilizar os dados para consulta

é chamado de Google Earth[33], o sistema viabiliza a manipulação da imagem 3D do
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globo terrestre, além de mapas pré-fabricados, relevo, edifícios e ruas com angulação e

locais cadastrados por usuário de todo mundo. Disponibiliza também camadas de dados

para localização de destino demográfico, cálculo de distâncias, impressão de imagens de

alta resolução e possibilidade de importar imagens vetorizadas.

Com relação ao conhecimento do processo de levantamento de informações dos

clientes, o diretor e os gerentes comerciais da distribuidora possuem uma percepção

geral e de total conhecimento da dinâmica e da interação entre as etapas, a saber:

Pesquisa de Mercado Industrial; Cadastro de clientes colhidos; Modelagem e carga na

base de dados espaciais (BDE); Disponibilização dos dados no Navegador SIG.

A gerência comercial da distribuidora possui plena percepção que a ferramenta

SIG tem uma valiosa importância para o planejamento de mercado industrial, além de

expandir e complementar o conhecimento da distribuidora sobre o seu mercado de GN,

desde que apresente desempenho adequado dentro da sua infraestrutura.

3.2 – Modelagem do sistema

A modelagem do sistema está sendo baseada na orientação de mudança de

tecnologia na distribuidora devido o software Google Earth fornecer apenas uma

medição básica e ferramentas de simples manipulação de informação geográfica,

enquanto o software ArcGIS Explorer irá oferecer, além da modelagem de dados

geográficos, ferramentas analíticas mais avançadas e estruturadas [42].

Além disso, o ArcGIS permite ao usuário criar os modelos conceitual e lógico de

um banco de dados geográfico por meio de ferramentas CASE (Computer Aided

Software Engineering), baseadas nos padrões UML (Unified Modeling Language) e

passar as instruções no padrão XMI (XML Metadata Interchange) para a implementação

do modelo físico do banco de dados. Como também, a Esri vem crescendo a uma taxa

de 12% ou mais ao ano desde sua fundação. Cerca de 20% de suas revendas anuais são

reinvestidos na companhia para fins de pesquisa e desenvolvimento, como afirma

Leandro Rodrigues [43].

3.2.1. Espacialização dos clientes no mapa
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Na figura 14 ilustra um mapa com as indústrias especializadas no mapa para

visualizar, no primeiro momento, como está a dispersão geográfica e a concentração

destas industrias.

Figura 14 - Mapa da área de concessão das distribuidoras do nordeste brasileiro,
gasoduto de transporte GASFOR.

3.2.2. Detalhes sobre o projeto

Segue a relação de requisitos levantados na distribuidora para modelagem da

solução:

a. Incluir as coordenadas geográficas das industrias;

b. Obter informações espaciais das industrias e da sua concentração;

c. Obter informações espaciais da área de concessão da distribuidora de gás;

d. Obter informações do sistema de distribuição de gás;

e. Realizar medições para análises;

f. Consultar informações alfanumérica de indústrias, utilizando filtros a

partir de seus atributos;

g. Consultar informação espacial de indústrias, utilizando janelas ou

polígonos de seleção sobre o mapa;

h. Consultar informação espacial de indústrias, utilizando buffer para

delimitar uma área espacial a partir de uma distância definida;

i. Pesquisar espacialmente as indústrias, utilizando o nome como filtro;
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j. Pesquisar espacialmente as indústrias, utilizando o município como filtro;

k. Consultar outras fontes de dados geográficos de outros órgãos;

l. Gerar mapas temáticos com as simbologias das industrias de acordo com

as características dos seguintes itens:

a. Geração de Energia;

b. Cogeração de Energia;

c. Fator Relevante;

m. Gerar mapas temáticos com as informações de segmentos industriais;

n. Exportar as informações das informações alfanuméricas das industrias em

formato CSV;

o. Exportar mapas em formatos de imagem PNG e JPG;

p. Imprimir relatórios:

a. Das informações alfanuméricas das indústrias;

b. Dos mapas.

3.2.3. Integração dos sistemas legados com solução geográfica

Integrar sistemas de negócios legados com solução geográfica usando ferramentas

de visualização espacial, possibilita a dinâmica de planejar ações estratégicas de gestão

de ativos. Além da informação sobre os ativos de autoridade armazenados no SIG

corporativo, os bancos de dados especialistas têm uma riqueza de informações

armazenadas em bancos de dados relacionais (RDBMS), como Oracle ou Microsoft

SQL Server. Esses dados incluem informações como faturamento, informações de

clientes ativos, informações do sistema de gestão de manutenção e outros dados de tipos

de negócios que têm uma relação com os ativos armazenados em uma base de dados

geográficos empresarial.

A possibilidade de usar visualizações espaciais para fornecer acesso seguro a

esses bancos de dados, muitas vezes são críticas e dinâmicas através da espacialização

de todos os seus clientes. Essa visão espacial é essencialmente na consulta de várias

tabelas que são armazenados no banco de dados. Ao invés de um mapa que é como

associações armazenadas. São apresentadas aos usuários como um único objeto de

banco de dados. Ou seja, como uma classe de tabela ou recurso.

Visualizações espaciais representam um subconjunto de dados porque eles são

baseados em uma consulta. Além disso, eles são a maneira de disponibilizar uma grande
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consulta para mapeamento de itens importantes. As mesmas podem se juntar e agregar

várias tabelas não-espaciais e espaciais, proporcionando um ponto único de acesso

seguro. Além de ser uma alternativa de esconder a complexidade das bases de dados

subjacentes. A propriedade de visualizações espaciais é apenas para leitura.

O dinamismo quando aos dados ou a geometria são atualizados em qualquer uma

das tabelas pai. A informação é imediatamente disponibilizada para os clientes SIG.

Eles reduzem à necessidade de processar e gerenciar cópias de dados. As informações

são construídas nas ferramentas de desenvolvimento TSQL nativas para o banco de

dados legado.

3.2.4. Medição do desempenho da solução

Atualmente, para dar suporte as empresas na medição do desempenho de aplicativos

SIG, são levados em consideração vários fatores, que no geral, são aplicados no

software ArcGIS Desktop e em programas construídos a partir do ArcGIS Engine. No

entanto, muitos dos conceitos se aplicam ao ArcGIS Explorer e em algumas aplicações

web também. Esses fatores necessários, seguem abaixo na relação.

Tabela 1 - Variáveis de medição de desempenho

Fator Impacto Considerações

Infraestrutura de

Hardware
Alto Velocidade da CPU e latência da rede

Customização da

Aplicação
Médio

Complexidade das funcionalidades,

integração com outros sistemas de

informação (legados)

Extensões Alto
Extensões ESRI (cliente), Terceira parte

de aplicações e integrações

Documento ArcMap Alto

Escala de dependência, número de

camadas, complexidade da simbologia,

projeção dos mapas em modo de voô,

camada de definição de consultas,

visualizações espaciais, camada

RASTER
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Serviços ArcGIS

(GeoProcessing)
Alto

Como os aplicativos Rich Client fazem

uso de serviços como geoprocessamento

ou os serviços de recursos (edição) para

muita funcionalidade , o perfil desses

serviços de desempenho influenciam

fortemente no desempenho do

aplicativo.

Fonte dos Dados Médio

Escolha do format de dados (DBMS,

fGDB, shapefile, SDC, storage types,

spatial indices.

3.2.5. Diagrama de Componentes e Distribuição

Para compor a solução do sistema de georreferenciamento na distribuidora com a

ferramenta ArcGIS, é necessário a organização e distribuição dos componentes de

sistema de acordo com a metodologia da ESRI. Nesta organização, o sistema tem um

portal para dados e análises geoespaciais. Além da possibilidade de visualizar serviços

de mapas em 2D e 3D, serviços de mapas da Internet, conjuntos de dados locais e

baseados em padrões do Open Geospatial Consortium (OGC), tais como KML e WMS.

Na mesma estrutura e organização, existe a possibilidade também de poder estender as

capacidades da solução, desenvolvendo tarefas personalizadas usando .NET com o SDK

do ArcGIS Explorer Desktop [38]. A figura 15 ilustra como os componentes de

software são divididos em camada de apresentação, camada de negócio e camada de

dados.
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Figura 15 – Diagrama de componentes do ArcGIS Explorer
Fonte: ESRI [38]

A figura 16 ilustra o complemento da arquitetura lógica da solução, onde é

necessário uma criação e organização do banco de dados geográficos. E uma

estruturação de ferramentas de análise espacial para dar suporte aos objetivos da

empresa nas análises de mercado.

Figura 16 - Arquitetura lógica (componentes)
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3.2.6. Diagrama de Caso de Uso

A figura 17 ilustra o modelo de caso de uso no levantamento dos requisitos na

distribuidora, conforme listado no capítulo 3, item 3.2.2.

Figura 17 - Caso de uso da distribuidora de gás

3.2.7. Diagrama de Entidade Relacionamento

A figura 17 ilustra o modelo relacional da solução.

Figura 18 - Modelo de relacionamento de dados
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3.3 - Software e bibliotecas utilizadas

Os softwares e bibliotecas utilizados para a implantação do sistema na

distribuidora de gás são de tecnologia ESRI.

3.3.1. Interface gráfica do sistema

O software ArcGIS Explorer, de acordo com a ESRI[34] é um visualizador SIG

gratuito que serve para navegar em mapas, utilizar mapas públicos para composição da

análise, visualizar informações geoespaciais e compartilhar dados geográficos. Além

disso, a vantagem maior de utilização do software é de promover informações

geográficas para o público em geral.

Conforme a ESRI[35], o sistema utiliza os seguintes arquivos para instalação do

navegador.

Tabela 2 - Bibliotecas utilizadas na solução.

Documentação Este recurso integra ajuda ArcGIS Explorer do Desktop

componente e modelagem conceitual com o Visual Studio 2008.

Documentação 10 Este recurso integra ajuda ArcGIS Explorer Desktop componente

e modelagem conceitual com o Visual Studio 2010.

Exemplos Código fonte do projeto demonstrando exemplo de customizações

para o ArcGIS Explorer Desktop.

Ferramentas Ferramentas para suporte ao desenvolvimento com a API .NET do

ArcGIS Explorer Desktop.

VS2008 Este recurso contém comandos adicionais , assistentes e modelos

para a utilização da API .NET do ArcGIS Explorer Desktop no

Visual Studio 2008 Professional.

VB_Express_08 Este recurso contém comandos adicionais , assistentes e modelos

para a utilização da API .NET do ArcGIS Explorer Desktop no

Visual Studio 2008 Express.

VCS_Express_08 Este recurso contém comandos adicionais , assistentes e modelos

para a utilização da API .NET do ArcGIS Explorer Desktop no
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Visual Studio 2008 Express.

VS2010 Este recurso contém comandos adicionais , assistentes e modelos

para a utilização da API .NET do ArcGIS Explorer Desktop no

Visual Studio 2010 Professional.

VB_Express_10 Este recurso contém comandos adicionais , assistentes e modelos

para a utilização da API .NET do ArcGIS Explorer Desktop no

Visual Studio 2010 Express.

VCS_Express_10 Este recurso contém comandos adicionais , assistentes e modelos

para a utilização da API .NET do ArcGIS Explorer Desktop no

Visual Studio 2010 Express.

3.3.2. Banco de dados geográfico

O arquivo geodatabase é uma tecnologia de armazenamento de dados

alfanuméricos e geográficos. Conforme a ESRI[36], é uma coleção de conjuntos de

dados geográficos de vários tipos, que pode ser armazenada em uma pasta de arquivos

comum do sistema, um banco de dados Microsoft Access, ou um multiusuário SGBD

relacionais (como Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, Informix, ou IBM DB2).

Além disso, o geodatabase é a estrutura de dados nativo para ArcGIS, onde este utiliza

como formato de dados primários utilizados para edição e gerenciamento de dados. O

software ArcGIS trabalha com informação geográfica em vários formatos de arquivo de

sistema de informação geográfica (SIG), ele é projetado para trabalhar estas

informações e otimizar as capacidades do geodatabase. A figura 18 ilustra exatamente a

definição de um banco de dados geográficos.
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Figura 19. - Representação gráfica do uso do arquivo geodatabase, conforme ESRI[37]

3.3.3. Camada Serviço ou Lógica de Negócio

A figura 20 ilustra a arquiteta de solução para distribuidora. Onde a solução

permite acesso a dados na internet, como também ler dados locais e inseridos pela

empresa. Existe a possibilidade do usuário de manipular esses dados geográficos e

relacioná-los com informações da área de negócios.

Figura 20 - Arquitetura conceitual
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3.4 - Resultados Obtidos

A distribuidora como empresa varejista que atua em mercados com grande

competitividade possui em seus negócios foco no atendimento ao cliente e com esta

perspectiva o primeiro resultado positivo a ser relatado é do controle da área de

relacionamento com clientes. Em situações de gestão e prospecção de negócio, como a

lista de indústrias que consomem um determinado combustível, onde a organização e

registro dessas informações era em planilhas e papeis impressos. Com o uso da

ferramenta SIG foi possível que no momento da análise, listar os clientes consumidores

e antecipar a ação de comunicação através do marketing ativo. A redução de tempo, que

antes era de 1 ano no levantamento do plano estratégico de avanço de negócios, agora

está levando 3 meses, onde as ações precisam ser mais efetivas e assertivas no

cadastramento das informações dos clientes consumidores de gás natural. Promovendo

assim uma gestão mais estratégica e mais econômica na utilização de recursos na

atuação de relacionamento com os clientes.

Além disso, com a implantação do sistema de georreferenciamento na

distribuidora, as diversas informações puderam ser agregadas e especializadas no mapa,

onde foi possível ter um panorama de toda distribuição. Houve aumento 80% da

qualidade de análise do mercado potencial no consumo de gás e expansão da

infraestrutura de gás.

E através das ferramentas de SIG foi possível acessar diretamente as informações

necessárias para análise. E permitindo monitorar proativamente as ordens de serviço e

interrupções e garantir o atendimento das indústrias. Garantindo também a identificação

de vulnerabilidades, conformidades regulatórias, decisões estratégicas dos investimentos

em ativos. Atendendo de acordo com a satisfação do cliente.
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Capítulo 4

Conclusão

4.1 Conclusão

Para o desenvolvimento deste trabalho foi importante obter o conhecimento sobre

inteligência geográfica, equipamentos com tecnologia GPS, métodos de modelagem de

base de dados geográfico, modelos digitais, tamanho do pixel, retificação de imagens,

profundidade de campo, além de saber analisar e identificar os possíveis tipos de

topologia de rede de distribuição de gás.

A implementação do sistema foi possível graças ao uso da plataforma da ESRI e

de metodologias de modelagem de dados geoespaciais disponíveis no mercado o que,

apesar de um custo inicial relativamente elevado de implantação, podem ser facilmente

adquiridos no mercado.

A maior precisão do método é dependente da qualidade da plataforma tecnológica,

o que significa que algumas patologias podem não ser visíveis quanto se utiliza outros

determinados tipos de tecnologia. Um outro aspecto importante que facilitou a

implementação da metodologia foi o uso de software comercial cujo conhecimento são

facilmente adquiridos por meio de treinamento e tutoriais disponíveis em diversas

mídias.

Além do disso, todas as informações sobre o mercado potencial foram tratados e

representados graficamente no mapa, suportando as decisões de fomento das redes de

distribuição. Trocando e substituindo combustíveis que prejudicavam o desempenho da

produção dos clientes, bem como, o custo de utilização do combustível substituído. Com

isso, o mercado suspeito pode ser melhor estudado e monitorado.

4.2 Trabalhos Futuros

Os próximos passos são a implantação do sistema para nuvem, disponibilização de

um portal SIG para o público e implementar grupos de processos em geografia analítica
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para melhoria dos indicadores dos processos de negócio. Além de intensificar a

orientação do uso do SIG na gestão da rede, padronizando a simbologia em diferentes

camadas espaciais. Conduzindo para automatização da coleta de dados e levantamento

de informação.
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