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RESUMO 

 

Este pesquisa tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e os 

resultados da implementação de modelo de vala técnica (sistema 

INFRAVIA) em um projeto piloto dentro do Parque Tecnológico 

"Sapiens Parque", que incluem elementos de sustentabilidade ambiental, 

social e econômica, relacionados ao planejamento e cadastro urbano, 

integração entre o desenho urbano e as infraestruturas subterrâneas, 

eficiência, economicidade, transparência pública e programas ambientais 

e comunitários. O modelo de vala técnica apresentado substitui as redes 

de infraestrutura hoje construídas sob as ruas e concentra estas na calçada 

e ciclovia, em um sistema subterrâneo, reduzindo as intervenções na rua 

durante a construção, manutenção, operação e expansão destas 

instalações. Este sistema subterrâneo substitui a construção 

individualizada de redes de gás natural, água potável, hidrante, telefone, 

TV a cabo, dados, eletricidade e iluminação pública, e engloba estas redes 

em uma única vala na calçada, inseridas em uma calha feita de plástico 

reciclado, projetada com o conceito de "dispositivo a prova de falhas". 

Este modelo utiliza a ciclovia para a implementação de instalações de 

esgoto, gasoduto de alta pressão, rede de água reciclada e adutora, tendo 

anexo sistema de drenagem de águas pluviais, alinhado com os critérios 

de sustentabilidade, uma vez que coleta, armazena e filtra as águas das 

chuvas para reutilização ou devolver esta limpa para a natureza. O 

sistema apresentou além das vantagens acima descritas, redução de custos 

na implantação de redes de gás canalizado da ordem de 35% e na 

implantação de novos ramais para clientes em 89,86%. 

 
Palavras-chave: Sistema INFRAVIA, Vala técnica, Infraestrutura 

sustentável.  

 

 

 

  



 

  



 

ABSTRACT 

 

This research aims to present the development and results of the 

implementation of joint trench model (INFRAVIAS system) in a pilot 

project within the Technology Park "Sapiens Parque", which include 

elements of environmental, social and economic sustainability, related to 

planning and urban cadastre, integration between urban design and 

underground infrastructure, efficiency, economy, public transparency and 

environmental and community programs. The joint trench model 

presented replaces the infrastructure facilities built today below the streets 

and replace these below the sidewalk and bike lane in an underground 

system, reducing interventions in the street during the construction, 

maintenance, operation and expansion of these facilities. This 

underground system replaces the individual facilities of natural gas, 

drinking water, fire hydrant, telephone, cable TV, data, electricity and 

public lighting, and includes these facilities in a single trench in the 

sidewalk , inserted in a trough made from recycled plastic designed with 

the concept of "fail-safe device." This model uses the bike lane for the 

implementation of sewer facilities, high-pressure pipeline, recycled water 

system and water main, with attached drainage system for rainwater, 

aligned with the sustainability criteria as it collects, stores and filters 

rainwater for reuse or return to this clean nature. The system presented, in 

addition to the advantages described above, cost savings in the 

construction of piped gas networks in the order of 35% and 89.86% in the 

implementation of service line for new customers. 

 

Keywords: INFRAVIA System, Joint trench, Sustainable infrastructure. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 URBANIZAÇÃO E O CRESCIMENTO DAS CIDADES. 

 

Atualmente, mais pessoas vivem em áreas urbanas do que em 

áreas rurais e as regiões mais urbanizadas são a América do Norte (82 

por cento) e a América Latina (80 por cento), e o crescimento 

demográfico e urbanização contínua são projetados para adicionar 2,5 

bilhões de pessoas para a população urbana até 2050. Com esta 

urbanização crescente e rápida, especialmente nos países em 

desenvolvimento, tornasse imperativo adotar políticas integradas de 

planejamento urbano para melhorar a vida das populações urbanas e 

rurais (UNITED NATIONS, 2014). 

 

Figura 1- Proporção da população urbana 1950-2060 

 
Fonte: UNITED NATIONS (2014). 

 

Para uma efetiva implementação de políticas integradas que 

contribuam para o crescimento sustentável das cidades, é essencial 

coordenar a ocupação do solo, por meio do seu desenho urbano e da 

implementação de sua infraestrutura, necessária para a qualidade de vida 

dos indivíduos (SPERANDELLI et al., 2013). 

O Brasil tem sofrido um acelerado processo de urbanização, 

trazendo como consequências um intenso processo de modernização na 

sociedade. O intenso fluxo migratório de famílias que deixaram o meio 

rural com destino às cidades, aliado à industrialização nos grandes 

centros, não foi capaz de suprir as expectativas dessa população quanto 

às condições mínimas de moradia, principalmente no que tange a oferta 

de infraestrutura básica devido ao rápido crescimento das cidades. 
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Nos processos atuais de urbanização, o projeto urbano e a 

implantação de sua infraestrutura são executados de forma 

descoordenada e isolada, congestionando o espaço subterrâneo e 

afetando em perda de qualidade, segurança e aumento nos custos de 

construção e operação (MASCARÓ; YOSHINAGA, 2005). 

Diante da falta de planejamento na ocupação do solo, a expansão 

urbana brasileira se dá, muitas vezes, de forma desordenada, através do 

uso e ocupação irregular do solo, e em alguns casos por meio de 

assentamentos informais e clandestinos, sendo sua infraestrutura 

ocupada de forma fragmentada e descontinuada, incorrendo 

principalmente em problemas de compatibilização destas. 

A ocupação desordenada aliada a falta de planejamento é um dos 

principais agravantes para a ocorrência de desastres, pois sem 

alternativa de habitação, algumas populações tendem a instalar-se em 

áreas de baixo valor econômico, como por exemplo, em encostas 

declivosas sujeitas a movimentos de massa ou nas planícies aluviais 

sujeitas a inundações. (OLIVEIRA et. al, 2007). 

Em função da crescente expansão dos centros urbanos, a 

necessidade de planejamento para ordenar o uso e a ocupação do solo 

tornou-se fundamental, pois assim podem-se desenvolver medidas que 

reduzam os impactos causados pelo crescimento urbano. 

Segundo PAZ (2011), apud LOCH, 1993, o planejamento de um 

território deve partir da organização espacial, considerando inicialmente 

as características da paisagem e então a forma como o espaço pode ou 

deveria ser ocupado. 

A legislação é um dos principais elementos que sustentam um 

planejamento, principalmente com relação à forma de ocupação do 

território municipal. O planejamento de um município implica, dentre 

outros fatores, na construção de suas leis urbanísticas que definam suas 

diretrizes de desenvolvimento. Para isso, utilizam-se as legislações 

federais e estaduais vigentes, a partir das quais é possível correlacionar 

todas as possibilidades e impossibilidades no uso e ocupação do solo. 

(PAZ, 2011). 

Não devemos planejar apenas a cidade, mas sim o município, que 

é a totalidade de sua área, e que podemos e devemos prever vetores de 

crescimento, tornando-se imprescindível um completo conhecimento do 

meio, seja ele rural ou urbano. A utilização de geotecnologias, isto é, 

Sensoriamento Remoto, Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), 

apresentam facilidades na geração e manipulação de dados para o estudo 

do desenvolvimento de toda uma região. 
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O uso do Sensoriamento Remoto, pelos gestores municipais, 

como ferramenta para monitorar o uso do solo, avaliar as alterações na 

ocupação e tomar as medidas necessárias para garantir um adequado 

desenvolvimento urbano torna-se essencial, visto que esses precisam 

saber de que forma está ocorrendo à expansão urbana. (PAZ, 2011), 

apud HUANG, et. al., 2008). 

Através dos mapas temáticos, as mais variadas informações são 

apresentadas, por isso, esse tipo de mapa deve ser suficientemente claro 

e auto explicativo para que os grupos de decisão os compreendam 

facilmente (LOCH et al, 2007). Mapas pedológicos, geomorfológicos e 

de uso da terra, são exemplos de representação temática em que a 

linguagem cartográfica é classificada segundo um determinado padrão. 

Com base no mapeamento temático e do trabalho de campo, onde 

se identifica as características físicas e ambientais da área de estudo, 

estes mapas e dados podem serem cruzados e geram-se, através de um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), as informações relevantes à 

capacidade e ao uso de cada área, potencializando suas características e 

direcionando ao uso adequado para cada fim. 

O Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), quando adotado 

pelos municípios, pode atuar como um inventário territorial sistemático, 

fundamentando as tomadas de decisões dos gestores públicos. 

De acordo com PAZ (2011), diversas informações podem ser 

conectadas à parcela para o planejamento e ordenamento. Para isso, o 

cadastro deve atender a premissa de servir a múltiplos fins, aumentando 

sua importância para o processo de planejamento e gestão no uso do 

solo, contemplando além dos aspectos econômicos, físicos e jurídicos, 

dados ambientais e sociais, constituindo-se o Cadastro Técnico 

Multifinalitário. 

 

1.2 REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA. 

 

1.2.1 Definições e conceitos gerais. 
 

O termo infraestrutura pode ser definido como um conjunto de 

serviços e equipamentos, públicos ou privados, fundamentais à 

manutenção da vida nas cidades (MASCARÓ; YOSHINAGA, 2005). 

Esses serviços buscam o desenvolvimento das funções urbanas em todas 

as suas dimensões: social; econômica e institucional. Na dimensão 

social, a infraestrutura urbana objetiva condições de moradia, trabalho, 

saúde, educação, lazer e segurança. Na dimensão econômica, a 
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infraestrutura urbana deve propiciar o desenvolvimento das atividades 

produtivas de forma eficaz. 

Sob a dimensão institucional, entende-se que a infraestrutura 

urbana deve fornecer os meios necessários à gestão da própria cidade. 

Tais serviços são compostos por redes de energia elétrica e iluminação 

pública, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e lixo, 

drenagem pluvial, arborização, telecomunicação, redes de gás 

canalizado, etc. 

Segundo o MASCARÓ (2005), a infraestrutura urbana é definida 

como ―o sistema formado pelas redes de instalações para atender as 

funções urbanas de circulação (sistema viário), comunicação (sistema de 

comunicação), suprimento de energia (sistema energético) e saneamento 

básico (sistema de saneamento)‖, sendo assim definidos: 

a) Sistema Viário Urbano: Conjunto das vias de circulação intra-

urbana; 

b) Sistema Viário Urbano-Regional: Conjunto das vias de 

circulação interurbana: rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias;  

c) Sistema de Comunicação: Conjunto formado pela rede de 

telefonia e de sinais televisivos;  

d) Sistema Energético: Conjunto formado pelas redes de energia 

predominantemente utilizadas na cidade: eletricidade e gás; 

e) Sistema de Saneamento: Conjunto formado pelas redes de 

abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário (ou efluentes 

líquidos domésticos), de drenagem de águas pluviais e de 

monitoramento de resíduos (coleta, tratamento e disposição final do 

lixo) 

Essas redes são dimensionadas de acordo com o porte e as 

necessidades das cidades e estão condicionadas ao suporte do local 

natural e suas características físico-biológicas, entre outras. 

Na literatura, relatos sobre a existência das redes de infraestrutura 

nas cidades indicam que essa é tão antiga quanto as próprias cidades, 

uma vez que compõem o tecido urbano. 

Entre todas as redes, a primeira a surgir, obviamente pela 

necessidade de acesso, foi à rede viária. As próximas são as redes 

sanitárias, das quais se encontram excelentes exemplos em Jerusalém e 

Roma antiga e, finalmente, as redes energéticas, em fins do século XIX 

(MASCARÓ; YOSHINAGA, 2005). 

Entende-se que para uma devida ocupação territorial, critérios de 

utilização do espaço urbano e rural deveriam ser definidos para que 

problemas futuros com a ocupação inadequada do solo fossem evitados. 

Neste contexto, a implantação de obras de redes de infraestrutura, dos 
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equipamentos urbanos, assim como a prestação de serviços, devem 

sempre atender às diretrizes de organização do espaço, no intuito de 

suprir às necessidades das diversas atividades desenvolvidas na cidade. 

Dentro da organização do espaço urbano, pode-se inferir que 

existam diversos subsistemas que a compõem, dentre eles tem-se o 

subsistema viário, que consiste nas vias urbanas. Para ZMITROWICZ e 

NETO (1997), é junto deste subsistema viário que estarão às redes e 

equipamentos de infraestrutura.  

O sistema viário urbano deve ser moldado de acordo com a 

configuração topográfica a ser delineada tendo em vista fatores como, os 

deslocamentos mais fáceis e rápidos, inferir as melhores condições 

técnicas e econômicas para a implantação dos equipamentos necessários 

aos outros subsistemas componentes das redes de infraestrutura urbana, 

a conjugação sem conflitos ou interferências anti-funcionais da 

circulação interna com a do subsistema viário regional e interurbano, a 

limitação da superfície viária prevenindo trechos supérfluos e evitando 

cruzamentos arteriais excessivos (ZMITROWICZ e NETO, 1997). 

As redes de infraestrutura dentro do espaço urbano podem estar 

localizadas em três níveis: aéreo, na superfície e no subterrâneo. Dentro 

do sistema viário os níveis que o compõe e, em contra partida, o 

interferem são o de superfície e subterrâneo. Segundo MASCARÓ 

(2005), dentro das redes de infraestrutura em nível de superfície 

encontram-se os pavimentos do sistema viário, além de calçadas e 

ciclovias, a rede de drenagem pluvial, e outros. 

Pode-se atrelar a este nível grande importância, devido aos 

elementos inseridos nele serem mais caros e representarem cerca de 

45% dos custos totais dentro do conjunto das redes de infraestrutura 

urbana, além de ocuparem uma parcela importante do solo urbano 

(MASCARÓ; YOSHINAGA, 2005). 
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Figura 2 - Custos de infraestrutura urbana – excluídas a de grande porte. 

 

 
Fonte: MASCARÓ (2005) 

 

Ainda segundo MASCARÓ (2005), no nível subterrâneo 

localizam-se as redes profundas como, canais de drenagem pluvial, 

água, esgoto, gás, energia elétrica, e comunicações, podendo ainda 

conter parte do sistema viário, caracterizado principalmente pelos 

metrôs. 
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Pode-se afirmar que este é o nível com maior dificuldade para ser 

organizado devido às possibilidades de congestionamento e 

interferências recíprocas entre os diversos subsistemas de redes de 

infraestrutura nele localizados.  

Além disso, a organização deste espaço exige articulação 

institucional, já que cada um dos subsistemas que compõe a 

infraestrutura urbana é, em geral, gerido por diferentes órgãos, de 

distintas instâncias do governo, que nem sempre atuam de forma 

coordenada. 

 

1.3 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA E HIPÓTESE DE 

PESQUISA. 

 

Diante do exposto por MASCARÓ (2005), temos que o sistema 

viário representa em média 45% dos custos totais de implantação de 

infraestrutura em cidades, sendo que apenas a pavimentação representa 

33% dos custos médios totais. Nestas condições, o atual modelo adotado 

no Brasil, com a inserção das redes sob o pavimento, além de 

representar altos custos de manutenção para as concessionárias, altera as 

características do pavimento, reduzindo significativamente sua vida útil. 

 

Foto 1- Destruição do pavimento para manutenção em Florianópolis. 

 
Fonte: AUTOR (2015) 

 

A interferência com demais redes de infraestrutura, falta de 

integração de redes, dificuldade na gestão de cadastros e retrabalhos são 

inconvenientes constantes. Estudos estimam que somente no Reino 
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Unido, as obras de rua custam 7 bilhões de libras anuais, 

compreendendo 5,5 bilhões de libras em custos sociais e indiretos e 1,5 

bilhões de libras em custos diretos (MCMAHON et al., 2005). 

Além dos problemas mencionados na gestão de projetos de 

infraestrutura, o modelo atual, com as instalações localizadas 

principalmente sob o pavimento das ruas, causam problemas 

relacionados a sucessivas obras de pavimentação e mobilidade, 

interrompendo o tráfego devido às escavações (TARAKJI, 1995).  

A falta por parte do poder público no Brasil de mecanismos 

regulatórios que definam a locação exata de cada serviço impossibilita a 

criação de critérios claros na sua implantação e diretrizes para seu 

crescimento e colaboram para a falta de conhecimento de sua correta 

posição. A falta de centralização das informações leva a um cadastro 

fragmentado em diversas empresas, e torna o subsolo um local 

desconhecido e inseguro. 

A adoção de um gabarito para implantação das redes de 

infraestrutura, com distâncias preestabelecidas é prática adotada em 

diversas cidades do mundo, facilitando sua localização, conforme 

ilustrado abaixo na Figura 3, no modelo apresentado pela norma Alemã 

DIN 1998: 1978-05- Colocação de dutos de serviços em áreas públicas - 

diretrizes para o planejamento. (BOSSELER 2014; DIN 1998, 1978). 

 

Figura 3 - Modelo de implantação de infraestruturas (DIN 1998). 

 
Fonte: DIN (1998) 
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Durante a concepção do projeto de infraestrutura, um dos 

principais itens a serem avaliados está associado à gestão de ativos 

durante sua construção e operação ao longo dos anos (ISO 55000, 

2014). Essas instalações, incorporadas nos centros urbanos, estão 

intimamente relacionadas, especialmente no que diz respeito ao espaço 

físico entre elas. 

As redes de gás natural, água potável, telefonia, TV a cabo, 

dados/lógica, eletricidade, esgoto e drenagem frequentemente vivem de 

forma não harmoniosa, dadas as interferências causadas principalmente 

por escavações usadas para acessar esses utilitários ou seus arredores 

como ilustrado na Foto 2. 

 

Foto 2 - Interferência entre infraestruturas - Holanda. 

 
Fonte: AUTOR (2015) 

 

Além dos problemas acima descritos, não são raros os acidentes 

verificados nestas redes oriundos de escavações para implantação e 
manutenção destas utilidades e por terceiros que desenvolvem 

atividades sobre ou no entorno destas redes. São relatados diversos 

acidentes relacionados principalmente a escavações em áreas de 

implantação de redes, sendo que em alguns casos vidas são ceifadas 

precocemente. 
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Estatísticas Americanas apresentam a área de infraestrutura como 

uma das que mais apresentam acidentes na construção. Segundo o 

Centro de Controle e Prevenção de Enfermidades (CDC, 2001), mortes 

associadas a colapsos de valas e escavações continuam a ocorrer apesar 

das normas que especificam as práticas seguras de trabalho para reduzir 

tais riscos aos trabalhadores e intensos trabalhos de prevenção e 

conscientização. 

Esta condição insegura ainda persiste, mesmo como intenso 

trabalho relacionado a segurança do trabalho, dada a necessidade de ter 

estas redes na maioria das vezes em profundidades superiores a 1 metro, 

devido principalmente a critérios de segurança relacionados a cobertura 

e a necessidade de acomodação no subsolo, muitas vezes congestionado 

já congestionado. 

Para avaliar os riscos de abertura de valas e escavações nos 

Estados Unidos, o CDC (2004) analisou dados de registros nacionais de 

mortalidade de trabalho e relatórios de investigação de acidentes fatais. 

Este relatório, conforme apresentado na Figura 4, resume os resultados 

dessa análise, que indicou que aproximadamente 75,8% das mortes 

foram causadas por escavações em valas. 

 

Figura 4 - Estatística de acidentes fatais em valas - EUA. 

 
Fonte: CDC (2004). 

 

A utilização de equipamentos no corte e remoção do pavimento e 

escavação (serras e retro escavadeiras) também contribuem 

sobremaneira para a geração de acidentes tanto com pessoas, como 

patrimonial, principalmente quando atingem redes já existentes, sendo 

responsáveis por mais de 85% das causas dos danos em redes de gás 

natural no Japão (TOKIO GAS, 2012). 
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No Brasil, para elaboração do projeto e execução das escavações 

a céu aberto, são observadas as condições exigidas na NBR 9.061/85 - 

Segurança de Escavação a Céu Aberto, da ABNT e NR 18 – Condições 

e meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil. Esta 

última preconiza que valas com profundidade superior a 1,25m (um 

metro e vinte e cinco centímetros) devem ter sua estabilidade garantida 

por meio de estruturas dimensionadas para este fim.  

A execução de valas em profundidade inferior do acima 

especificado no item 18.6.5.da NR 18, além de favorecer a condição de 

segurança, vem a impactar na redução do tempo de execução e na 

formação do custo de execução desta rede de infraestrutura. Nestas 

condições, devido a falta destas estruturas, inúmeros acidentes fatais 

ainda são observados, como ilustrado na Foto 3 
 

Foto 3 - Acidente fatal em escavação de vala. 

 
Fonte: Jornal O GLOBO (2015) 

 

Além dos riscos de desabamentos, para reduzir os riscos gerados 

nas escavações, principalmente relacionados ao contato acidental em 

redes adjacentes, as concessionárias de serviços públicos, em especial as 
localizadas nos EUA, tem-se utilizado, além de mapas temáticos, de 

sinalização direta na área a ser trabalhada e no traçado das redes, 

conforme ilustrado a seguir na Foto 4. Tal técnica apesar de amplamente 
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utilizada, pode induzir a acidentes em virtude de deslocamentos 

acidentais ou até intencional das demarcações implantadas. 

 

Foto 4 - Demarcação das redes de Infraestrutura por bandeiras - EUA. 

 
Fonte: AUTOR (2012). 

 

Outro aspecto importante no critério de segurança tanto dos 

operários, quanto da comunidade em geral refere-se a operação, 

manutenção e ampliação destes sistemas ao longo dos anos de sua vida 

útil e no período de substituição e desativação/remoção.  

Devido à falta de ordenamento e o congestionamento do subsolo, 

citado por BOSSELER (2014), as redes de infraestrutura encontram-se 

próximas e sem uma proteção adequada, sendo altamente suscetíveis aos 

chamados ―acidentes de terceiros‖, que ocorrem quanto uma rede de 

infraestrutura é atingida durante a execução de atividades adjacentes as 

mesmas, geralmente por concessionárias que operam as demais redes de 

infraestrutura conforme a seguir na Foto 5. 
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Foto 5 - Subsolo congestionado apresentando interferência entre redes. 

 
Fonte: COPEL (2012). 

 

Não são raros os casos onde a rede de telefonia é atingida por 

atividades desenvolvidas por concessionárias de água, energia elétrica 

ou gás natural e vice versa, causando inúmeros prejuízos financeiros aos 

ativos, que são as redes e seus equipamentos, além de oferecer grande 

risco de morte aos seus operários e a comunidade nas proximidades. 

Nestas condições, os casos mais graves, incluindo mortes, 

ocorrem principalmente com as redes de eletricidade e gás natural. 

Segundo estudos do Departamento Americano de Transporte - US DOT, 

(DOT 2009), foram observadas nos EUA, durante o período de 1990 a 

2002, 1088 mortes e lesões relacionadas a danos por escavações em 

redes de distribuição de gás natural, além de danos a propriedades da 

ordem de U$ 958 milhões. 

Neste conceito, segundo a AMERICAN GAS FOUNDATION 

(2005), temos como o maior causador de acidentes em gasodutos de 

distribuição os chamados ―acidentes de terceiros‖, onde no período de 

1998 a 2002 foram responsáveis por 46,60%, havendo uma redução de 

sua ocorrência para 33% durante o período de 2003 a 2012 (DOT 2013), 

conforme ilustrado na Figura 5, devido principalmente a esforços 

governamentais e das distribuidoras, com investimentos da indústria de 

gás natural de cerca de US$ 19bilhões anualmente para manter a 

integridade de cerca de 4,2 milhões de quilômetros de rede de 

distribuição. 

45



 

Figura 5 - Causas de incidentes significativos nos gasodutos de 

distribuição de gás de 2003-2012. 

 
Fonte: PHMSA (2013). 

 

No Brasil, temos relatos de diversos acidentes ocorridos em redes 

subterrâneas, resultando em mortes, lesões e danos materiais, além de 

grandes transtornos ao trânsito, inclusive com interrupção de vias, 

conforme ilustrado na Foto 6. Este processo vai se agravando com o 

aumento da implantação de novas redes, ampliando o congestionamento 

do subsolo e é ampliado com o envelhecimento das redes atuais, 

principalmente as metálicas (BOSSELER, 2014). 

 

46



 

Foto 6 - Explosão de Bueiro Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Jornal O GLOBO (2011). 

 

Além dos aspectos anteriormente mencionados, questões de 

ordem estética são frequentemente abordadas no modelo de redes 

enterradas, conforme ilustrado na Foto 7, visto que por muitos 

urbanistas, estas ações representam uma limpeza no campo visual, 

tornando o ambiente menos poluído, contribuindo assim para o bem 

estar e melhoria na qualidade de vida dos indivíduos. 

Como todos os componentes das redes de eletricidade e telefonia, 

cabos, equipamentos e postes podem ficar enterrados e/ou abrigados, 

temos a possibilidade de uma significativa redução na poluição visual. 

 

Foto 7 - Poluição visual em via pública – Curitiba-Paraná. 

 
Fonte: Jornal Gazeta do Povo (2016). 
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Com a saída dos postes, a revitalização de calçadas para a 

circulação de pedestres, utilizando-se de estudos urbanísticos de 

iluminação pública eficiente, replantio de árvores, desobstrução visual 

de fachadas e entradas de edifícios, valoriza os imóveis nos trechos em 

que a rede fora enterrada, assim como os demais imóveis do mesmo 

bairro, em menor escala. 

Pesquisa realizada nas regiões metropolitanas de Natal, Recife e 

Salvador (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 2016), relacionada à 

conversão de redes aéreas de distribuição de eletricidade em redes 

subterrâneas, identificou que os usuários percebem os diversos ganhos, 

incluindo os estéticos, conforme demonstrado na Figura 6, tendo 54% 

dos entrevistados, a disposição de pagar por este serviço. 

 

Figura 6 - Percepção dos usuários quantos aos benéficos das redes 

enterradas 

 
Fonte: FGV-CERI (2016). 

 

Outros fatores referem-se a indisponibilidade dos sistemas 

ocasionada por choque de veículos, vandalismo e furto de energia e 

dados. Além dos prejuízos econômicos, todos os anos têm-se relatadas 

inúmeras mortes relacionadas a manuseio das redes aéreas, seja por 

pessoal habilitado ou não, dado ao risco da atividade, conforme Foto 8. 

 

48



 

Foto 8 - Riscos na operação das redes aéreas. 

 
Fonte: PINI (2016). 

 

Outro aspecto das redes aéreas é a descontinuidade do 

fornecimento de energia elétrica devido a contato acidental de árvores 

na rede aérea, principalmente nos dias de chuva. 

Dados coletados na cidade de Curitiba-Paraná, durante o período 

de setembro de 1995 a agosto de 1999, apresentaram de janeiro a 

dezembro de 1996, o tempo de desligamento da rede provocado pelas 

árvores foi de 1.268,2 horas ou 18,2 % do total. No período de setembro 

de 1995 a agosto de 1999 a frequência média das ocorrências, somente 

na média tensão, foi de 443 ou 58,0 % do total registrado. O período 

com maior frequência média de interrupções na média tensão (13,8 kV) 

e baixa tensão (127 e 220 V) foi dezembro a fevereiro (KLECHOWICZ 

2013). 

 

Assim, diante do acima apresentado, o problema científico (P) ao 

qual se refere à pesquisa é: 

 

P: Como aperfeiçoar o modelo de infraestrutura corrente, 

referente a implantação individualizada de redes de infraestrutura 

subterrânea, de forma a tornar o mapeamento e o cadastro destas redes 

confiável, ampliar a segurança destas redes e dos trabalhadores 

envolvidos, reduzir custos relacionados a implantação, manutenção, 
operação e ampliação destas redes e diminuir os impactos causados 

pelas obras de infraestrutura relacionados a mobilidade urbana, questões 

de ordem social e ambiental? 
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Logo, a partir do problema, foi definida a seguinte hipótese (H) 

de trabalho: 

H: A gestão coordenada de implantação de redes de 

infraestrutura subterrânea com o desenho urbano, através do uso do 

modelo de ordenamento do subsolo e redes de infraestrutura em vala 

compartilhada (vala técnica – Sistema INFRAVIA), contribui para 

tornar o mapeamento e o cadastro destas redes confiável, amplia a 

segurança destas redes e dos trabalhadores envolvidos, reduz custos 

relacionados a implantação, manutenção, operação e ampliação destas 

redes e diminui os impactos causados pelas obras de infraestrutura 

relacionados a mobilidade urbana, questões de ordem social e ambiental. 

 

 

1.4 MOTIVAÇÕES PARA A PROPOSIÇÃO DE MELHORIAS NO 

MODELO CORRENTE E HISTÓRICO DA PESQUISA. 

 

A demanda para início da pesquisa sobre o tema foi devido a 

problemática apresentada na implantação de redes de infraestrutura, 

conforme exposta no item 1.3 acima, em virtude da atividade profissional 

do autor em uma companhia de distribuição de gás canalizado e os 

constantes problemas enfrentados relacionados ao tema e pela experiência 

profissional, pois este atua desde 1997 na área de projeto e construção de 

redes de infraestrutura subterrânea. 

As primeiras atividades relacionadas ao ordenamento e 

compartilhamento de vala em redes de infraestrutura pelo autor desta 

pesquisa tiveram início em 2003, com o projeto de revitalização da 

Avenida Brasil, em Foz do Iguaçu-Paraná, onde este atuou como 

consultor externo do projeto. Naquele momento, as redes de eletricidade e 

telefonia foram enterradas, compartilhando parcialmente os espaços com 

as redes de água e esgoto daquela via. 

O estudo de ordenamento do subsolo e compartilhamento de 

infraestruturas apresentado iniciou em 2008, através de atividade 

profissional do autor em uma companhia distribuidora de gás canalizado 

no Brasil, onde observando a problemática do tema, foram propostas 

melhorias nos atuais padrões construtivos de redes de gás canalizado, e 

demais redes sucessíveis a acidentes de terceiros e ações externas as 

atividades da concessionária, sendo criado o Sistema INFRAVIA pelo 

autor desta pesquisa, objetivando melhorias no atual modelo de 

implantação de redes subterrâneas. 

A experiência do autor como revisor da ABNT NBR 12712 - 

Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás combustível, 
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evidenciou a necessidade de aprofundamento de estudos sobre o tema, 

visto que não existia normatização brasileira e mundial específica sobre 

este. 

Dada a relevância do tema, conforme apresentado no item 1.3 

acima, em setembro de 2012, foram iniciadas as atividades de pesquisa 

junto ao Programa de Pós Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Santa Catarina, nível doutorado, objetivando 

buscar o estado da arte e ampliar os conhecimentos sobre o tema de 

implantação de redes no Brasil e no mundo. 

As pesquisas bibliográficas direcionaram principalmente para 

autores norte-americanos que trabalham no tema, devido a este país estar 

à frente de pesquisas na área e ter sistemas de compartilhamento de redes 

de infraestrutura já implantados por mais de três décadas naquele país. 

Nestas condições, buscando ampliar o estado da arte sobre o tema, 

em 2014, através de recursos do Governo Federal CNPQ/CAPES, foi 

oportunizado o desenvolvimento de pesquisa nos EUA sobre 

ordenamento do subsolo e compartilhamento de redes em vala, através de 

bolsa de doutorado, onde o autor desta pesquisa atuou de agosto a 

dezembro de 2014 como pesquisador visitante no Texas A&M 

Transportation Institute. 

A experiência foi extremamente exitosa, visto a ampliação de 

conhecimento referente ao referencial bibliográfico, bem como a 

oportunidade de acompanhar a execução de diversas obras utilizando 

métodos construtivos diversos naquele país, além de participação em 

vários eventos e ampliação da rede de contatos com pesquisadores da 

área, inclusive na Alemanha, onde posteriormente desenvolvemos uma 

parceria com um dos mais renomados institutos de pesquisa sobre 

infraestrutura na Europa, o Instituto de Infraestrutura Subterrânea, IKT. 

Com o retorno do autor ao Brasil em janeiro de 2015, iniciou a 

modelagem e o planejamento para a implantação de um projeto piloto, 

com base nas informações coletadas até aquele, incluindo sensíveis 

melhorias no modelo inicialmente proposto.  

A construção de projeto piloto do sistema proposto de 

infraestrutura em vala compartilhada teve como objetivo dar suporte as 

análises quanto a viabilidade do sistema proposto. Assim, foram 

desenvolvidas as parcerias e projetos executivos, bem como o início do 

processo de produção das placas plásticas recicladas na Colônia Penal 

Estadual em dezembro de 2015. 

A implantação do projeto piloto no Sapiens Parque – SC, iniciou 

em fevereiro de 2016, sendo os recursos oriundos do Governo do Estado 

de SC/FAPESC e diversos parceiros privados nacionais e internacionais, 
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sendo finalizada a construção em abril de 2016, com o período de testes 

até julho de 2016, sendo desenvolvido após este período as atividades 

relativas ao processamento dos dados coletados e a produção do texto da 

tese, finalizando esta em 2017. 

 

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, INEDITISMO DA PROPOSTA 

E RELEVÂNCIA DO TRABALHO. 

 

A literatura apresentada do estado da arte sobre o conceito de 

ordenamento do subsolo e compartilhamento de vala por redes de 

infraestrutura vem sendo desenvolvido desde a década de 60 (BOEGLY 

1969), mas até o presente momento poucas alterações neste modelo 

foram percebidas e implantadas, mantendo esta tipologia nos países 

onde o modelo encontra-se em uso, principalmente nos Estados Unidos 

(KUNH 2002, PSE 2016) e Europa (BOSSELER, 2014). 

Neste conceito, as propostas desenvolvidas através do modelo 

denominado INFRAVIAS, foco desta pesquisa, incorpora conceito 

ainda não abordados pela literatura corrente como o de ―ferramenta a 

prova de falhas‖ (OHNO, 1988), para garantir a segurança física das 

redes e dos trabalhadores durante as atividades de construção, 

manutenção, operação e ampliação destas redes. 

Outra contribuição é a integração do projeto de infraestrutura 

com o desenho urbano, visto que hoje estas redes de infraestrutura 

encontram-se inseridas sob as ruas (MASCARÓ 2005) e o modelo 

proposto transfere estas estruturas para as calçadas, obtendo ganhos de 

mobilidade, com a não interrupção do transito para a gestão destas 

redes, bem como uma proposta de melhoria das calçadas para receber 

estas estruturas. 

Nestas condições, o modelo nos moldes propostos, apresenta 

como inédito, tanto na literatura científica especializada, quanto em 

literatura técnica, como legislação, normas e códigos, além de não 

apresentar similar em tipologia e funções no sistema de busca por 

patentes nacionais e internacionais. 

A relevância do estudo do tema, objetivando melhorias no atual 

modelo de implantação de redes de infraestrutura, tem grande 

repercussão, visto a contribuição no atual estado da arte sobre o tema, 

conforme acima já citado, e o grande impacto na sociedade, visto o 

grande número de mortes ainda associadas a construção e operação de 

redes de infraestrutura (PHMSA 2013), além do impacto nos custos 

diretos e indiretos da implantação de redes de infraestrutura pelo modelo 
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corrente, que apenas no Reino Unido representam 7 bilhões de libras 

anuais, compreendendo 5,5 bilhões de libras em custos sociais e 

indiretos e 1,5 bilhões de libras em custos diretos, devido 

principalmente a itens relacionados a redução na mobilidade e 

destruição do pavimento (MCMAHON et al., 2005). 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 Objetivo geral: 

 

O objetivo geral deste trabalho é propor e avaliar um sistema para 

ordenamento e compartilhamento de redes de infraestrutura (vala 

técnica) através da implantação e análise de projeto piloto em parque 

tecnológico e comparar com o sistema de implantação individual de 

redes de infraestrutura. 

 

1.6.2 Objetivos específicos: 

 

Propor sistema para ordenamento e compartilhamento de redes de 

infraestrutura (vala técnica) inédito com base nos modelos apresentados 

no Brasil, Europa e Estados Unidos em consonância com as normas 

brasileiras vigentes; 

 

a) Implantar em escala real projeto piloto do sistema em parque 

tecnológico; 

b) Avaliar custos individuais de implantação, através de projeto 

típico de rede de gás natural (GN) pelo processo 

individualizado e pelo projeto proposto utilizando planilhas de 

custos unitários; 

c) Avaliar quantitativamente e qualitativamente com base em 

modelo construído no parque tecnológico e comparar aos 

sistemas correntes de implantação de redes individualizadas, 

definindo critérios técnicos de análise, objetivando obter pontos 

de sucesso e fracasso dos sistemas estudados. 

d) Propor com base nas informações coletadas, requisitos 

necessários para implantação de modelo proposto no Brasil com 

base nas inferências nos modelos similares estudados e no 

estudo de caso do modelo piloto implantado. 

 

1.7 ESTRUTURA DA TESE. 

 

A tese foi estruturada em 5 capítulos, conforme abaixo descritos: 

 

O capitulo 1 estabelece a introdução do tema e da pesquisa, 

apresentando o crescimento das cidades, processo de urbanização e a 

necessidade por redes de infraestrutura para dar suporte as atividades 

humanas nestes núcleos. 
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São abordadas as questões conceituais como a formulação do 

problema e hipótese de pesquisa, as motivações para a proposição de 

melhorias no modelo corrente de implantação de infraestrutura, histórico 

da pesquisa, contribuição científica, ineditismo da proposta, relevância 

do trabalho, objetivos e a estrutura da tese. 

O capitulo 2 aborda o estado da arte dos tópicos relacionados ao 

tema da pesquisa e que dão suporte a construção e avaliação do modelo 

proposto. 

O capitulo 3 descreve a metodologia para o desenvolvimento do 

sistema proposto através da análise dos sistemas existentes, bem como a 

proposta do modelo, detalhando a produção dos componentes e 

montagem do projeto piloto do sistema no Parque tecnológico Sapiens 

Parque, e os testes que darão suporte as análises, visando atingir os 

objetivos da pesquisa. Apresenta também as ferramentas participativas 

de gestão do conhecimento, utilizadas para interagir com o público do 

sistema, utilizadas durante toda a pesquisa. 

O capitulo 4 apresenta análise técnica, econômica e de 

governança do sistema proposto, denominado INFRAVIA, abordando 

também os temas relacionados aos fatores de formação de custos em 

infraestrutura subterrânea, análise de governança na implantação de 

redes enterradas, e especificamente a análise de custos no 

compartilhamento de redes de infraestrutura do projeto piloto e 

vantagens e dificuldades apresentadas pelo compartilhamento de redes 

no modelo apresentado. 

O capitulo 5 aborda as conclusões de pesquisa e as considerações 

finais, de forma a apresentar os resultados e análises como resposta a 

hipótese formulada e aos objetivos a serem atingidos. Apresenta 

também as limitações da pesquisa e as recomendações para futuro 

trabalhos.  

Por fim, temos as referências bibliográficas e os anexos. A figura 

7 a seguir apresenta a estrutura da tese, considerando os objetivos 

específicos e os resultados de pesquisa. 
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Figura 7 - Estrutura da tese 

 
Fonte: AUTOR (2017). 
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2 ESTADO DA ARTE 

 

2.1 CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO. 

 

2.1.1 Definições e conceitos 

 
De acordo com BLATCHUT (1974), o Cadastro Técnico 

Multifinalitário (CTM), deve ser entendido como um sistema de registro 

da propriedade imobiliária, feita de forma geométrica e descritiva. 

Geométrica quando na forma cartográfica e descritiva considerando o 

conjunto de registro de imóveis. Pode-se dizer que o CTM é a ferramenta 

ideal para a administração de informações fundiárias, tendo aplicações e 

implicações tanto na esfera urbana quanto rural. 

Segundo LOCH (2001), o Cadastro Multifinalitário deve atender 

ao maior número de usuários possíveis, o que exige que se criem produtos 

complexos, e técnicas ou métodos que os tornem acessíveis para qualquer 

profissional que necessite de informações ao nível de propriedade. 

O cadastro tornou-se nas últimas décadas um instrumento 

fundamental para a atividade de planejamento regional e urbano e para 

ordenamento do território, bem como para controlar o uso das 

propriedades em consonância com as leis que regulamentam o uso do 

solo. 

LOCH (2005) cita uma série de objetivos do cadastro 

multifinalitário, que podem ser assim sintetizados: 

 

 Coletar e armazenar informações descritivas do espaço urbano, 

mantendo-as atualizadas; 

 Implementar e manter atualizado o sistema cartográfico; 

 Fornecer informações aos processos de tomada de decisões 

inerentes ao planejamento e à gestão urbana e rural; 

 Tornar mais confiáveis as transações imobiliárias através de 

uma definição precisa da propriedade imobiliária; e 

 

O cadastro técnico urbano deve ser composto por produtos 

cartográficos e dados que possibilitem uma análise global das cidades, 

como por exemplo, o cadastro de sua infraestrutura (redes de água, luz, 

telefonia, gás). 

Os serviços de infraestrutura normalmente exigem um produto 

cartográfico em escala mais detalhado, sendo elaborados, geralmente, nas 

escalas 1:1.000, enquanto os produtos cartográficos com a estrutura 
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fundiária, são na escala 1:2.000 e os da rede viária, áreas verdes, etc., são 

executados na escala 1:10.000. Deve-se afirmar que o ideal seria que 

todos estes produtos cartográficos estivessem numa escala 1:1.000, o que 

permitiria sua correlação e confrontação com Sistemas de Informações 

Geográficas – (SIG), que é composto por uma série de mapas ou cartas 

nos quais vêm representados os mais variados temas analisados na 

conjuntura global da cidade. (LOCH, 2005). 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são ferramentas 

capazes de desenvolver diagnósticos complexos ao integrar dados de 

diversas fontes e criar bancos de dados georreferenciados, dinamizando a 

produção de documentos cartográficos. Estruturado em um Sistema de 

Informações Geográficas, o Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) 

constitui-se em um sistema de registro público que estabelece o 

mapeamento da parcela imobiliária através de diversos mapas temáticos. 

A identificação das parcelas e dos atores que atuam sobre as mesmas, 

permite a geração de informações territoriais confiáveis como apoio ao 

planejamento municipal. (PAZ, 2011). 

 

2.1.2  Os Componentes do Cadastro Territorial Multifinalitário 

(CTM) 

 

A existência de normas e especificações técnicas, como por 

exemplo, o Modelo de Domínio da Gestão Territorial (Land 

Administration Domain Model - LADM), é indispensável para ligar todos 

os elementos do CTM, além do que ele deve ser construído sobre uma 

base espacial confiável e precisa (ISO, 2008; LEMMEN ET AL., 2009 e 

2011). Outro elemento importante para a padronização e a definição de 

metade dos dados especiais é a existência de uma Infraestrutura de Dados 

Espaciais (IDE), na qual as políticas de compartilhamento e acesso aos 

mesmos são desenvolvidas (PAIXÃO et al. 2008, SOUZA NETO et al, 

2011). 

O desenvolvimento do CTM pode exigir uma reorganização 

administrativa, o controle de qualidade dos processos de gestão de 

informação existentes e a implementação gradual do cadastro, devido às 

alterações legislativas e financiamento disponível. Assim, conforme 

PAIXÃO et al (2008) podemos dizer que o CTM é constituído por vários 

componentes: 

1) Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) – a implementação do 

IDE visa à redução da duplicação de esforços de coleta, 

processamento e atualização dos dados geoespaciais e a 

padronização desses dados, de forma a promover o 
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compartilhamento dos dados e facilitar o acesso à informação 

(permitindo que o usuário saiba que dado é disponível, onde, e 

qual a condição para o acesso do mesmo). No Brasil, o IDE foi 

oficialmente estabelecido pelo decreto 6.666/2008; 

2) Estabelecimento de uma base de referência geodésica - Isto 

permite a correlação dos limites da propriedade real com a 

definição coerente e uniforme em um sistema de coordenadas e 

um datum uniforme. A densificação dos pontos de controle de 

redes geodésicas é necessária para levantamentos topográfico-

geodésicos, auxiliando na melhoria da qualidade das 

coordenadas dos limites das parcelas. As camadas contidas 

nessa base de referência espacial são, por exemplo, a altitude 

ortométrica, que são os valores de referência das marés 

(relativo à componente vertical), a rede de referência geodésica 

e as coordenadas geodésicas dos pontos de referência 

geodésicos; 

3) Elaboração de produtos topográficos - Estes mapas permitem a 

caracterização detalhada do relevo. Normalmente, são 

representados em escalas de 1:1000 a 1:5000 e incluem 

altimetria, pontos de controle geodésicos, rodovias e 

hidrografia. A execução de levantamentos topográficos é 

estabelecida na norma da NBR 13.133 (ABNT, 1994); 

4) Estabelecimento de uma rede de referência cadastral municipal 

– rede de apoio básico constituída por pontos de coordenadas 

planialtimétricas, materializados no terreno, de âmbito 

municipal. Esta rede é utilizada para apoiar a elaboração e a 

atualização de produtos cadastrais municipais, vincular todos 

os serviços de topografia e referenciar todos os serviços 

topográficos de demarcação, de implantação e 

acompanhamento de obras de engenharia, de urbanização, de 

levantamentos de cadastros imobiliários para registros públicos 

e multifinalitários (ABNT, 1998); 

5) Preparação das camadas dos dados cadastrais – A camada dos 

dados cadastrais contém as informações cadastrais das 

parcelas. Podem conter bases cadastrais nas escalas de 1:2.000 

(são utilizadas para projetos de abastecimento de águas, 

desapropriações e alargamento de vias, por exemplo); e nas 

escalas de 1:1000 (alocação de postes, circulação veicular e 

telefonia); 

6) Criação de mecanismos de articulação - São essenciais para 

integrar as camadas existentes com outras informações. Por 
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exemplo, os mecanismos podem incluir o uso de uma 

determinada tecnologia, a padronização da definição de parcela 

e do seu identificador e a criação de um índice de 

identificadores das parcelas; 

7) Interconexão dos dados territoriais - São os dados territoriais 

que contém o identificador da parcela (PID). Eles também 

podem ser referenciados em uma estrutura espacial comum, 

através de coordenadas (os dados descritivos e gráficos 

oriundos de cadastros fiscais, censo e ambientais). 

 

2.1.3  Cadastro Territorial Multifinalitário Urbano e suas vantagens 

 

O Cadastro Técnico Multifinalitário Urbano , tem se mostrado 

como a melhor ferramenta para o planejamento das cidades, disciplinando 

seu crescimento, dentro da legislação vigente. De acordo com Carmo et al 

(2011), inicialmente o CTM era utilizado apenas para fins econômicos – 

físicos, onde com esses fatores haveria a ideia de aumentar a arrecadação 

dos impostos municipais e fazer a cartografia cadastral dos imóveis. 

Dessa forma então os gestores municipais fazem o controle da 

cobrança dos impostos principalmente o Imposto Predial Territorial 

Urbano (IPTU), o qual a arrecadação é integral voltada para o município. 

Essa primeira fase, ou primeira onda, dita, econômico-físico do 

CTM pode ser entendida como fase de arrecadação. A segunda onda é a 

união das informações adquiridas pela prefeitura com a do cartório, onde 

os dois órgãos poderão usar da mesma informação em se tratando de 

registro e controle da propriedade dos imóveis, usando da mesma 

denominação, assim como regularizando e atualizando as informações 

recebidas pelos cidadãos. 

A terceira onda está relacionada com a integração das ações tanto 

da primeira como da segunda onda, é a consolidação do modelo físico, 

jurídico e econômico a ligação de dados institucionais e dados do uso do 

solo, no caso de fins sociais e ambientais, sendo assim a gestão territorial 

interligada a avaliação de problemas de ocupação do solo, visando à 

gestão ambiental, assim como planejando a parte territorial (urbano e 

rural) do município e não apenas a cidade. (CARMO et al, (2011 apud 

ERBA, 2005). 

O uso de padrões internacionais de bases tecnológicas e científicas 

para que ocorra a gestão interligada são fatores que permitem sustentar as 

informações a serem adquiridas via satélite, e utilizadas para mapeamento 

como, por exemplo, do índice de desmatamento, base para o controle 

tanto em áreas rurais como urbanas. 
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Além das ondas anteriormente apresentadas, pode-se acrescentar a 

quarta e quinta ondas que estão ligadas com os avanços da tecnologia, ou 

seja, através dos meios digitais e ao Sistema de Informações Geográficas 

(SIG). O CTM é um instrumento de trabalho que auxiliará os gestores 

municipais a melhor diagnosticar, conhecer e estabelecer poder sobre o 

município.  

Podemos dizer que o cadastro técnico urbano é composto por uma 

série de mapas ou cartas nos quais vem representados os mais variados 

temas analisados na conjuntura global da cidade. Diversos são os 

cadastros temáticos que compõem o cadastro técnico urbano, entre eles 

pode-se citar o cadastro de serviços de infraestrutura. 

Os serviços de infraestrutura normalmente exigem um mapa em 

escala mais detalhado do que os demais temas do cadastro técnico urbano. 

Normalmente são elaborados nas escalas 1:1000, enquanto os mapas com 

a estrutura fundiária, são na escala 1:2000 e os mapas da rede viária, áreas 

verdes, etc., são executados na escala 1:10000. Deve-se afirmar que o 

ideal seria que todos estes mapas estivessem numa escala 1:1000, o que 

permitiria sua correlação e confrontação com Sistemas de Informações 

Geográficas - SIGs. 

Os serviços de infraestrutura urbana normalmente podem ser 

representados por uma série de mapas cadastrais: 

- rede de águas pluviais; 

- rede de água potável; 

- rede de esgoto sanitário; 

- rede de energia elétrica; 

- rede de telefonia.  

 

2.2 ―FERRAMENTAS À PROVA DE FALHAS‖ 

 

Nas décadas de 70 e 80, a ―Toyota Motor Company‖ despontou no 

mercado mundial como uma das principais montadoras de automóveis. 

Seu sucesso adveio do desenvolvimento e implementação de um sistema 

de produção que levou o Japão a um período de grande crescimento 

econômico, na medida em que outras empresas japonesas adotaram o 

sistema. Os princípios, conceitos e técnicas de manufatura que estavam 

por trás do sucesso da Toyota, e do Japão, tornaram-se conhecidos como o 

Sistema Toyota de Produção – STP (OHNO, 1988). 

No Sistema Toyota de Produção, a expressão "Zero Defeitos" tem 

um significado completamente diferente do que foi consagrado no 

ocidente. O "Controle da Qualidade Zero Defeitos" (CQZD) na Toyota 

não é um programa, mas um método racional e científico capaz de 
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eliminar a ocorrência de defeitos através da identificação e controle das 

causas. 

―Poka-Yoke‖ é uma técnica de qualidade desenvolvida pelo 

engenheiro japonês Shigeo Shingo ao longo da década de 1960, que 

significa "a prova de erros" ou ―a prova de distrações‖, sendo a ideia 

principal, a criação de ferramentas ou mecanismos onde os erros são 

impossíveis de serem cometidos, excluindo assim a falha humana no 

processo aplicado (GHINATO, 1996). 

 

2.3 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES 

 

2.3.1 Redes elétricas inteligentes e as Cidades Inteligentes. 

 

A definição de ―Redes Elétricas Inteligentes - (REI)‖ consiste em 

um sistema energético inteligente, que integra e possibilita ações por 

todos os usuários a ele conectados, de modo a fornecer eficientemente 

uma energia sustentável, econômica e segura (TOLEDO 2012). 

FALCÃO (2009) salienta que a expressão “Redes elétricas 

inteligentes” deve ser entendida mais como um conceito do que uma 

tecnologia ou equipamento específico. Neste sentido, ela carrega a ideia 

da utilização intensiva de tecnologia de informação e comunicação na 

rede elétrica, através da possibilidade de comunicação do estado dos 

diversos componentes da rede, o que permitirá a implantação de 

estratégias de controle e otimização da rede de forma muito mais eficiente 

que as atualmente em uso. 

TOLEDO (2012) ainda reforça que este neste novo ambiente, cada 

vez se torna necessária uma revolução de forma a aproveitar as novas 

oportunidades e que as concessionárias precisam lidar com desafios do 

presente e do futuro, tais como:  

 A inevitável penetração de novas fontes de geração, 

principalmente a distribuída, com fontes limpas e o 

armazenamento de energia; 

 A potencial mudança do perfil do cliente de energia elétrica, 

por exemplo, o advento de consumidores móveis de energia 

(veículos elétricos e híbridos recarregáveis). 

 A necessidade de lidar com a bidirecionalidade energética e de 

informação, em tempo real, e a medição inteligente de energia, 

relacionada a tais tecnologias; 

 A adequação a metas ligadas à sustentabilidade do planeta e à 

tendência de cidades e habitat inteligentes 
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A introdução das Redes Elétricas Inteligentes representa, antes de 

tudo, uma mudança de paradigma na forma de lidar com os sistemas de 

distribuição. Esses novos sistemas geram a necessidade de se repensar a 

estrutura de gestão do sistema de distribuição, o que representa um salto 

gigantesco e, ao mesmo tempo, um imenso desafio. TOLEDO (2012). 

Neste sentido, segundo RIVERA (2013), os ganhos previstos com 

a implantação das Redes Elétricas Inteligentes podem ser estendidos para 

outros serviços públicos, evoluindo-se para o conceito de cidades 

inteligentes, nas quais a infraestrutura de informação e automação criada 

permitirá o uso eficiente dos recursos – além de energia, água, gás, 

segurança, trânsito etc. – e a melhoria na qualidade desses outros serviços, 

conforme ilustrado na Figura 8. 

 

Figura 8 - Conceito de ―Redes Elétricas Inteligentes‖ na condição de 

―Cidades Inteligentes‖ com geração de eletricidade através de fontes 

limpas e cogeração. 

 
Fonte: TOKYO GAS (2012). 
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DOS REIS (2015) salienta que temos uma mudança no paradigma 

da geração, através da utilização de novas tecnologias, tais como a 

geração distribuída e cogeração, conforme ilustrado na Figura 9, lançando 

o uso cada vez maior de fontes renováveis como sistemas eólicos, painéis 

solares e produção de biogás através de dejetos oriundos do saneamento e 

da agroindústria conforme apresentado na Figura 10. 

 

Figura 9 - Esquema de ―Redes Elétricas Inteligentes‖ com o conceito de 

geração distribuída de eletricidade através de cogeração e uso de biogás. 

 
Fonte: TOKYO GAS (2012). 
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Figura 10 - Geração de biogás através de dejetos urbanos e agroindustriais 

e a conectividade com a rede de energia. 

 
Fonte: DONG ENERGY (2016) 

 

SPECHT (2009) ressalta esta nova era do gás natural (gás natural, 

biogás e/ou biometano) no mercado da eletricidade, principalmente com a 

condição de utilização do gás natural como estoque de eletricidade 

(eletricidade para o gás), com a utilização da metanização como ponte 

entre a eletricidade e a rede de gás natural, e a posterior conversão, 

quando necessário, em eletricidade através de geração distrital, conforme 

ilustrado na Figura 11. 
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Figura 11 - Conceito de armazenamento de ―energia‖ através de processo 

de metanização e geração de eletricidade através de cogeração. 

 
Fonte: SPECHT (2009). 

 

As vantagens deste sistema, além de custos inferiores quando 

comparados aos que envolveriam a estocagem de eletricidade no sistema 

de baterias, gera também confiabilidade e estabilidade no sistema, através 

da geração distrital. 

Neste conceito, segundo dados de utilização de fontes energéticas 

na matriz Brasileira (EPE 2011), o gás natural direcionado ao mercado 

comercial e residencial representa apenas 8% do consumo total deste, 

sendo que uma parcela inexpressiva utiliza este insumo para autoprodução 

de eletricidade. 

Dados do Banco Mundial apresentam uma projeção crescente para 

a utilização do gás natural para a geração de eletricidade, principalmente a 

cogeração em grandes centros, sendo esperada que esta represente a 

segunda fonte de geração de energia em 2020, sendo o petróleo ainda o 

mais utilizado. (MUNDIAL 2007) 

Dentro desta lógica, devemos dotar nossa infraestrutura de forma a 

comportar esta crescente demanda por redes de gasodutos, combinado 

com a rede elétrica, de forma a compor um sistema de ―Redes Elétricas 

Inteligentes‖ na condição de ―Cidades Inteligentes”. 
Esta nova infraestrutura ultrapassa o simples conceito da 

construção de gasoduto, pois deverá integrar o fornecimento de dois 
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energéticos, conferindo a este a condição de ―elemento de transmissão de 

energia‖. As unidades que hoje apenas consomem gás natural e energia 

elétrica pode gerar eletricidade na ponta do sistema, através de sistemas 

de utilização racional de gás natural conforme as Figuras 12 e 13. 

 

Figura 12 - Conceito de ―Redes Elétricas Inteligentes‖ geração de 

eletricidade através de microgeração. 

 
Fonte: E.ON-RUHRGAS AG (2012). 

 

Figura 13 - Conceito de ―Redes Elétricas Inteligentes‖ geração de 

eletricidade através de microgeração e geração distribuída. 

 
Fonte: E.ON-RUHRGAS AG (2012). 
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Ressaltamos também a grande importância estratégica, pois 

decorrente da possibilidade de geração na ponta do sistema, em caso de 

colapso parcial nos sistemas de geração e transmissão de energia elétrica, 

a geração distrital vem a suprir parte desta demanda, ampliando assim a 

confiabilidade no sistema elétrico e estabilidade nos períodos de demanda 

excessiva, conforme ilustrado na Figura 14 e 15. 

 

Figura 14 - Conceito de ―Redes Elétricas Inteligentes‖ geração de 

eletricidade através de cogeração – Geração de ponta. 

 
Fonte: TOKYO GAS (2012). 
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Figura 15 - Conceito de ―Redes Elétricas Inteligentes‖ geração de 

eletricidade através de cogeração – uso residencial. 

 
Fonte: TOKYO GAS (2012). 

 

 

2.4 RUAS COMPLETAS. 

 

Com o crescimento das cidades, o objetivo principal no projeto das 

cidades foi criar ruas voltadas para o trânsito motorizado, para avançar o 

mais rapidamente possível do ponto A ao ponto B, independentemente de 

se tratar de áreas rurais ou urbanas, com baixa ou alta ocupação. O 

principal exemplo desta "sociedade automobilística" foi que, no começo 

do século XX, funcionários da cidade de Nova York exigiram o 

estreitamento das calçadas para criar mais e mais largas pistas para 

acomodar o trânsito motorizado (SMITH et al 2010). 

Hoje em dia, este conceito focado apenas no transporte motorizado, 

baseado no uso do automóvel, deu lugar cada vez mais ao conceito de 

Ruas Completas, observando questões importantes, não só de 

deslocamento, mas de segurança, qualidade de vida, saúde e recursos 

naturais. (DUMBAUGH et al 2010). A melhoria da qualidade de vida e da 

saúde, através da atividade física utilizando meios não motorizados, com 
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o uso de calçadas e ciclovias, tem um papel importante na prevenção de 

numerosas doenças e lesões (LAPLANTE et al 2011, PUCHER et al., 

2010) 

Nos Estados Unidos, os elementos típicos que compõem uma rua 

completa, conforme ilustrado na Figura 16, incluem calçadas, ciclovias, 

estacionamento, pistas de ônibus segregadas, paradas de trânsito seguras e 

acessíveis e travessias frequentes e seguras para pedestres e sinais 

pedestres acessíveis (LYNOTT et al 2009, SMITH et al 2010). 

 

Figura 16 - Conceito de Ruas completas com calçada, ciclovia e pista. 

 
Fonte: SMARTGROWTHAMERICA (2016). 

 

 

2.5 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE INFRAESTRUTURA EM 

CENTROS URBANOS. 

 

2.5.1 Condições gerais. 

 

Como já definido anteriormente, o termo infraestrutura pode ser 

definido como um conjunto de serviços e equipamentos, públicos ou 
privados, fundamentais à manutenção da vida nas cidades (MASCARÓ; 

YOSHINAGA, 2005). 

Segundo MASCARÓ (2005), a infraestrutura urbana é definida 

como ―o sistema formado pelas redes de instalações para atender ás 

funções urbanas de circulação (sistema viário), comunicação (sistema de 
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comunicação), suprimento de energia (sistema energético) e saneamento 

básico (sistema de saneamento)‖, sendo os sistemas de redes de 

infraestrutura urbana agrupados segundo os seguintes critérios: 

 

1) Classificação segundo a função das redes; 

2) Localização; 

3) Princípios de funcionamento. 

 

1) Classificação segundo a função das redes: 

 Sistema viário: redes de circulação e rede de drenagem pluvial; 

 Sistema sanitário: rede de abastecimento de água potável e 

rede de esgoto; 

 Sistema enérgico: rede de energia elétrica e rede de gás; 

 Sistema de comunicações: telefone, TV a Cabo, etc. 

2) Localização: 

 Nível aéreo: rede de telefone, TV e elétrica; 

 Nível da superfície do terreno: rede viária; 

 Nível subterrâneo: rede de drenagem pluvial, rede de esgoto 

sanitário, energético e etc. 

3. Princípios de funcionamento 

 Redes que não dependem da força da gravidade: redes de 

eletricidade e gás; 

 Redes que dependem parcialmente da força da gravidade 

(Funcionam sob pressão): rede de abastecimento de água 

potável; 

 Redes que dependem da força da gravidade: redes de esgoto, 

drenagem pluvial e de pavimentação. 

 

Assim, devido à grande quantidade de variáveis que envolvem o 

planejamento e a construção destas redes, e visto a interdependência que 

estas apresentam entre si, torna-se imperativo um profundo conhecimento 

do funcionamento e legislação referente a cada rede. 

Devido às limitações desta pesquisa, daremos uma abordagem mais 

aprofundada à construção das redes de gás natural canalizado, sem, no 

entanto, excluir a iteração que esta tem com as demais redes, tendo como 

base, a legislação e normas referentes de cada rede de infraestrutura. 
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2.5.2 Implantação de redes de gás natural - Brasil. 

 

As redes de gás natural canalizado no Brasil seguem a ABNT NBR 

12712 - Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível (ABNT 2002). Esta norma estabelece critérios para as redes 

de transporte e distribuição, sendo os ramais de ligação da rede de 

distribuição aos clientes, regidos para ABNT NBR 15526 - Redes de 

distribuição interna para gases combustíveis em instalação residenciais e 

comerciais - Projeto e execução, que não é foco deste estudo. 

Principalmente na região sul e sudeste do Brasil, o fornecimento de 

gás natural é estabelecido através do gasoduto Bolívia-Brasil, onde 

através da concessionária local, por meio de Estações de Transferência e 

Custódia (ETC), o gás natural é transferido para a rede primária de 

distribuição, e sua pressão é reduzida de patamares da ordem de 100 

kgf/cm2 para pressões inferiores a 50 kgf/cm2, que dependerá das 

características operacionais de cada concessionária. Dadas as elevadas 

pressões, estes dutos são construídos em aço carbono. 

 

Figura 17 - Modelo de distribuição de gás natural no Brasil. 

 
Fonte: ADAPTADO AUTOR- (2017). 

 

Estas redes têm por objetivo transportar o gás natural até os centros 

consumidores, onde através de Estações de Controle de Pressão (ECP), 

conforme ilustrado acima na Figura 17, a pressão é novamente reduzida 

para pressões da ordem de 7 Kgf/cm2 e o gás natural transferido para a 
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rede de distribuição secundária, podendo esta ser em aço carbono ou 

material de origem plástica (polietileno de alta densidade - PEAD), que 

atenderá aos diversos segmentos da companhia distribuidora como 

ilustrado na Figura 17. (GAS BRASILIANO 2013) 

Dadas as características operativas e critérios de segurança das redes 

de distribuição de gás natural no Brasil, as concessionárias adotam na sua 

grande maioria, a implantação da rede de distribuição secundária abaixo do 

pavimento da rua, geralmente localizado no terço médio deste, conforme 

acima ilustrado na Figura 18. (ABNT 2005; GAS BRASILIANO 2013; 

MASSARA 2007) Esta condição visa basicamente à segurança física do 

gasoduto, aumentando sua profundidade de implantação e distanciando este 

das demais redes de infraestrutura. 

 

Figura 18 - Implantação de rede de distribuição secundária em centros 

urbanos 

 
Fonte: GAS BRASILIANO (2013). 
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O uso da calçada para a implantação do gasoduto é restrito no 

Brasil a poucos casos e em baixas pressões (pressões de distribuição 

inferiores a 1 kgf/cm
2
) devido principalmente aos riscos de escavações 

por parte das demais concessionárias (denominado acidente de terceiros) e 

aos risco por obras executadas por outros órgãos e particulares. 

Esta configuração de implantação de redes abaixo do pavimento 

das ruas, quando da necessidade de manutenção da rede de distribuição ou 

implantação de ramal externo para novo consumidor, conforme ilustrado 

na Foto 9 abaixo gera inúmeros problemas (MASCARÓ 2005), aos quais 

podemos destacar: 

 

 Interrupção parcial ou total do trânsito no local e adjacências, 

ampliando os problemas de mobilidade já observados, 

principalmente nos grandes centros urbanos; 

 Altos custos envolvidos, principalmente pela grande 

quantidade de veículos, geralmente de grande porte, 

equipamentos e equipe necessária para a execução dos 

serviços; 

 Geração de grande volume de entulho, dada a necessidade de 

demolição do pavimento e escavação da cobertura das redes, 

sendo necessária a remoção de todo este material, causando 

grande impacto ambiental dado à necessidade de transporte e 

de local para disposição deste material; 

 Significativos impactos ambientais e econômicos, dado além 

da necessidade de remoção do entulho causado pelas 

escavações, a importação de novo material para a cobertura das 

redes e recuperação da pavimentação; 

 Devido a características de compactação deste novo material 

na vala, geralmente com energia inferior a utilizada durante a 

construção do pavimento, a área impactada sofre recalque do 

material aplicado, sendo necessária em muitos casos, uma 

pavimentação provisória, antes da aplicação final da capa de 

rolamento, o que gera mais transtornos à mobilidade urbana, 

mais custos e impactos ambientais com a geração de mais 

entulho e a necessidade de novos materiais; 

 Devido ao tráfego de veículos, principalmente de pesados, 

como ônibus e caminhões sobre o local, o local alterado é 

ponto sucessível de infiltrações no pavimento, reduzindo 

drasticamente sua vida útil e aumentando os custos de 

manutenção deste; 
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 Dada a necessidade de corte do pavimento e a escavação da 

vala, geralmente em profundidades superiores a 1,25 metros, 

são observados riscos na segurança dos operários, devido à 

operação destes equipamentos e a possibilidade de colapso da 

vala durante as atividades; 

  Devido à necessidade do uso de escavadeiras mecânicas para a 

remoção do pavimento e escavação da vala, são observados 

inúmeros acidentes às redes de gás e demais utilitários, devido 

principalmente à baixa sensibilidade apresentada por este 

equipamento. Estatísticas no Japão (TOKIO GAS 2011), 

referente a danos em gasodutos, apresenta que 85% dos danos 

causados são em virtude da utilização de equipamentos de 

escavação mecânica. 

 

Foto 9 - Escavação em pavimento para implantação de ramal de cliente. 

 
Fonte: AUTOR (2012). 

 

Dadas as necessidades especificas de cada trecho que compõe toda 

a malha da rede da companhia distribuidora, que vai deste a transferência 

de custódia do gás natural (ETC) até o consumidor final, podemos separar 

as redes de gás em dois grandes grupos segundo o material de constituição 

dos tubos: dutos metálicos e de plástico (ABNT 2005). 
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A NBR 12712 - Projeto de sistemas de transmissão e distribuição 

de gás combustível (ABNT 2002), que encontra-se em revisão, define 

apenas o aço carbono como material componente do gasoduto, sendo que 

em sua nova versão, está sendo prevista a inclusão de demais materiais, 

inclusive os de origem plástica. Assim, para tubos plásticos, tem-se como 

referência a NBR 14462 - Sistemas para distribuição de gás combustível 

para redes enterradas – Tubos de polietileno PE80 e PE100 – Requisitos. 

(ABNT 2000). 

MASSARA (2007) ressalta a importância e a crescente utilização 

dos materiais plásticos, representados pelos tubos de polietileno de alta 

densidade (PEAD), principalmente em redes de distribuição secundária 

nos grandes centros, proporcionando redução dos custos, tanto na 

implantação quanto na operação e manutenção, maior durabilidade, 

devido principalmente a não haver a corrosão deste, facilidade de 

implantação e ampla faixa de uso, com diversos diâmetros, que variam de 

32 mm a 250 mm e faixa de pressões de operação da ordem de até 7 

kgf/cm
2
. (ABNT 2000) 

Quanto ao método de construção do gasoduto, temos a implantação 

definida por dois grandes grupos: métodos não destrutivos (MND) e por 

métodos destrutivos (vala a céu aberto) (PETROBRAS 2004; ABNT 

2005), conforme descrito nos itens na sequência: 

 

2.5.2.1 Métodos não destrutivos (MND) 

 

Segundo a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA 

NÃO DESTRUTIVA (2006), as técnicas de perfuração guiada e 

perfuração direcional (HDD) são usadas para a instalação por método não 

destrutivo de novas redes, dutos e cabos. O traçado da perfuração pode ser 

reto ou ligeiramente curvo e a direção da perfuração pode ser ajustada em 

qualquer etapa do serviço para contornar obstáculos, passar sob rodovias, 

rios ou ferrovias. 

A perfuração pode ser executada entre poços pré-escavados de 

entrada e saída ou a partir da superfície, criando a entrada da perfuratriz 

no solo em um ângulo suave. O processo inicia com a execução da coluna 

de perfuração por meio de um furo piloto com auxílio de um fluido, 

geralmente uma mistura de água e bentonita, utilizado para lubrificação 

da ferramenta de perfuração no solo e estabilização do furo, conforme 

ilustrado na Figura 19. 

As mudanças de direção durante a execução do furo piloto são 

feitas através do excêntrico de direção, que graças a sua geometria, 

permite a mudança de direção em qualquer sentido. O rastreamento da 
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coluna de perfuração é feito através de uma sonda alojada na cabeça de 

perfuração que emite um sinal captado na superfície.  

 

Figura 19 - Corte esquemático da execução de furo piloto 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA NÃO 

DESTRUTIVA (2006) 

 

Posteriormente, executa-se o alargamento em sentido contrário ao 

da perfuração, através alargadores e tubo de reforço até que se atinja o 

diâmetro necessário para a instalação da tubulação final. A tubulação final 

ou duto, geralmente de polietileno ou aço, é puxado pelo alargador à 

medida que este avança e aumenta o diâmetro do furo original, conforme 

ilustrado na Figura 20. 

 

Figura 20 - Corte esquemático do lançamento da tubulação final 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TECNOLOGIA NÃO 

DESTRUTIVA (2006) 
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Esta técnica hoje é uma das mais empregadas, principalmente nos 

centros urbanos, devido ao baixo nível de interferência, principalmente na 

pavimentação das ruas, visto que são necessários apenas dois pontos por 

trecho implantado, além de um custo global menor, visto a necessidade de 

nova pavimentação na abertura de vala. MASSARA(2007) apresenta as 

principais vantagens e desvantagens do método não destrutivo, conforme 

ilustrado na Tabela 1 abaixo. 

 

Tabela 1 - Vantagens e desvantagens do método não destrutivo 

 
Fonte: MASSARA (2007) 

 

Além dos pontos acima citados por MASSARA (2007), devemos 

também observar algumas limitações observadas pelos métodos não 

destrutivos nos centros urbanos, principalmente no tocante aos seguintes 

aspectos: 

a) Apesar da redução no tempo global da obra, quando 

comparado a execução por vala a céu aberto, ainda torna-se 

necessária a interrupção parcial ou total da área, tanto para a 
execução dos serviços relacionados à furação direcional, 

quanto à logística de materiais e equipamentos, conforme 

ilustrado na Foto 10. 
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Foto 10 - Interdição da via para execução do furo direcional e transporte 

de materiais. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 

 

b) Quando da necessidade de transposição de interferências, em 

que as redes de gás natural são executadas em cota abaixo das 

demais redes, ocasiona a implantação do duto de gás natural 

em profundidades geralmente maiores que 2 metros, o que 

acarreta dificuldades na manutenção e ampliação, quando da 

necessidade de acesso a esta rede, conforme ilustrado na Foto 

11. No caso apresentado, devido à necessidade de implantação 

de válvula de bloqueio da rede, foi necessária a escavação de 

vala para acesso da rede com profundidade maior que 3,00 

metros, gerando grandes riscos aos operários, aumento 

significativo do tempo de execução das atividades, com a 

necessidade de complexa estrutura de escoramento e 

consequente aumento dos custos globais da atividade. 
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Foto 11 - Escavação profunda devido à necessidade de implantação de 

válvula de bloqueio na rede de gás natural. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 

 
c) No exemplo acima citado, houve o rompimento de rede de 

drenagem pluvial paralela ao gasoduto durante chuva que 

ocorreu no período das atividades, conforme Foto 12, 

acarretando o desabamento da estrutura do escoramento que 

suportava lateralmente a rede de drenagem e garantia a 

estabilidade da vala. Não houve vítimas, visto que os 

trabalhadores evacuaram a vala no início da chuva, mas as 

atividades sofreram atraso de quase dois dias, devido a 

necessidade de remoção do material, reconstruir parte da rede 

de drenagem destruída e reconstrução do escoramento. 
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Foto 12 - Desabamento da estrutura de escoramento devido a rompimento 

de rede de drenagem paralela ao gasoduto em construção. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 

 

d) Outro fato que deve ser observado durante a execução de obras 

utilizando métodos não destrutivos é a possibilidade de 

destruição da estrutura do pavimento pela pressão do 

lubrificante (água + bentonita), injetada no subsolo, conforme 

Foto 13, o que além de causar deformações na estrutura e 

rompimento do pavimento, em grande volume podem 

contaminar a rede de drenagem pluvial, com riscos de 

entupimento desta rede. 
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Foto 13 - Destruição do pavimento por pressão do liquido lubrificante. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 

 

e) Para tubulações de aço carbono e PEAD de diâmetros 

superiores a 125 mm, deverão ser observados os ângulos de 

entrada do tubo e a curvatura do material, o que pode ocasionar 

valas com dimensões maiores que 5,00 metros de extensão, 

conforme ilustrado na Foto 14. 

 

Foto 14 - Abertura de vala para inserção de rede em PEAD. 

 
Fonte: AUTOR (2007).  
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2.5.2.2 Métodos destrutivos (Vala a céu aberto) 

 

É um dos métodos de implantação de redes mais antigos e ainda 

um dos mais utilizados, principalmente em áreas rurais e de baixa 

densidade populacional (MASCARÓ 2005). As vantagens deste método 

são principalmente a facilidade de execução e seu baixo custo, quando 

comparado ao método não destrutivo. 

Em contraponto, em áreas urbanas, seu uso está cada vez mais 

restrito devido principalmente a necessidade de demolição e reconstrução 

do pavimento e as interferências causadas ao entorno durante sua 

construção, optando-se cada vez mais pela utilização dos métodos não 

destrutivos. (MASSARA 2007) 

Sua implantação é detalhada na NBR 14461 - Sistemas para 

distribuição de gás combustível para redes enterradas – Tubos e conexões 

de polietileno PE 80 e PE100 – Instalação em obra por método destrutivo 

(vala a céu aberto) (ABNT 2000), na norma N-0464 H: Construção, 

Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre (PETROBRAS 2004) e 

na NBR 15280-2- Dutos terrestres - Parte 2: Construção e montagem. 

(ABNT 2005). 

Em áreas urbanas, o processo inicia com a remoção da capa que 

compõe o pavimento, sendo a retirada de pedras ou blocos em ruas com 

pavimentação removível ou corte do pavimento, no caso de pavimentação 

asfáltica, conforme ilustrado na Foto 15. 

 

Foto 15 - Corte do pavimento em pavimentação asfáltica. 

 
Fonte: AUTOR (2007) 
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Durante o processo de abertura das valas, devido a utilização de 

equipamentos mecânicos, como retroescavadeiras, deverão ser tomadas 

medidas adicionais de forma a não danificar demais redes, principalmente 

aquelas que não se encontram cadastradas, conforme ilustrado na Foto 16. 

 

Foto 16 - Abertura de vala para implantação de rede de gás natural. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 

 

Após a abertura da vala, a rede é lançada, sendo imperativo a 

cobertura do tubo em camadas, visando uma correta compactação do solo 

ou de outro material lançado, como areia, conforme ilustrado na Figura 

21. Deverão também ser inseridos elementos de advertência para 

sinalização da rede no caso de escavação da área. 

 

Figura 21 - Implantação de rede de gás natural através de métodos 

destrutivos- Vala a céu aberto – ABNT NBR 14461. 

 
Fonte: ABNT (2000).  
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2.5.3 Acidentes na implantação de redes de gás natural – Brasil. 

 

Dado o modelo adotado pelas companhias distribuidoras 

brasileiras, com a construção das redes de distribuição sob o pavimento 

das ruas (MASCARÓ 2005, MASSARA 2007) e a interligação dos 

clientes diretamente na rede de distribuição, a construção de novos ramais 

de derivação para os clientes ocorre através do corte no pavimento das 

ruas, remoção da cobertura das redes e interligação do ramal do cliente 

diretamente na rede de distribuição conforme Figura 22 abaixo. 

 

Figura 22 - – Interligação de ramal de cliente direto na rede de 

distribuição abaixo do pavimento da rua. 

 
Fonte: PINI (2015). 

 

Esta interligação poderá ocorrer através de parada programada, 

com o corte de fornecimento para o trecho atingido, a remoção do gás da 

rede de distribuição e posterior corte da rede de distribuição e a 

interligação do ramal do cliente nesta. 

Este procedimento gera grandes inconvenientes, visto poderá 

ocorrer a necessidade de interrupção de todos os consumidores que 

operam posteriormente a válvula de bloqueio fechada para tal operação e 

a expulsão dos gases da rede , a fim de garantir um procedimento seguro 

durante as fases de corte e solda das redes (ABNT 2000). 

Por questões ambientais, os gases removidos da tubulação não 

deverão ser lançados à atmosfera, devido a condição do gás natural 

(metano) ser altamente danoso a camada de ozônio. Assim, o mesmo 

deverá ser queimado no momento de sua expulsão através de queimadores 
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específicos para este fim. Esta atividade além de ser onerosa, representa 

grandes riscos aos operários. 

Outro procedimento utilizado é o chamado ―furo em carga‖ (Hot 

Tapping), realizado por meio de equipamento específico, chamado de ―Tê 

de serviço‖, conforme ilustrado na Foto 17, possibilitando a instalação de 

dispositivos de controle e derivação na rede pressurizada, sem que seja 

necessária sua despressurização e nem que seu fluxo seja interrompido. 

(ABNT 2002). 

 

Foto 17 - ―Tê de serviço‖ em Polietileno de alta densidade. 

 
Fonte: POLIERG (2015). 

 

A Foto 18 abaixo ilustra a instalação deste dispositivo para 

interligação de cliente onde ocorreu vazamento entre a peça e em rede de 

distribuição, sendo necessário o confinamento do trecho e posterior 

remoção e substituição de todo o conjunto conforme Foto 19. 

 

Foto 18 - Instalação de ―Tê de serviço‖ com ocorrência de vazamento. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 
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Foto 19 - Substituição de ―Tê de serviço‖ com ocorrência de vazamento. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 

 

Para o caso acima citado, a interrupção do fornecimento de gás 

natural para o trecho, visando à execução dos serviços de reparo, através 

do fechamento de válvulas de bloqueio, atingiria o fornecimento para um 

hospital e grande número de clientes. Sendo assim, optou-se pelo corte 

local, através de segregação do trecho, utilizando ferramentas de 

esmagamento do tubo (pinçadores), sendo necessário isolamento 

completo da área pelos Bombeiros, conforme ilustrado na Foto 20. 

 

Foto 20 - Isolamento da área e alto risco da atividade. 

 
Fonte: AUTOR (2007). 

 

Esta condição ocorre, visto o modelo de distribuição radial 

aplicado, onde temos um ponto de início e as redes derivadas deste. A 

condição de interconexão entre as redes e a formação de anéis reduz estes 

riscos, visto que em caso de interrupção de rede, o fluxo de gás pode ser 

obtido através de outro ponto interligado a este sistema. 
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2.5.4 Modelo de implantação de redes de gás natural - Europa. 

 

Assim como no Brasil e Estados Unidos, as redes de gás natural na 

Europa, especificamente em Portugal seguem a mesma tipologia básica, 

conforme ilustrado na Figura 23, tendo como estrutura, ramal de 

interligação ao cliente interligada a rede principal de distribuição. 

 

Figura 23 - Esquema de ligação de cliente a rede de distribuição de gás 

natural. 

 
Fonte: EDP (2014) 

 

Também são utilizados os modelos de implantação individualizada 

de gás, conforme ilustrado na Figura 24 e o modelo compartilhando a vala 

com demais redes, conforme Figura 25. 
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Figura 24 - Corte esquemático de implantação de rede de gás natural em 

vala individualizada. 

 
Fonte: EDP (2014) 

 

Figura 25- Corte esquemático de implantação de rede de gás natural em 

vala compartilhada. 

 
Fonte: EDP (2014) 
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O modelo de implantação compartilhado de redes apresentado pela 

companhia de distribuição de gás portuguesa (EDP), tem como base o 

modelo apresentado por BOEGLY (1969), relacionado ao estudo Inglês 

da década de 60. 

Observamos neste modelo a dificuldade construtiva em 

desenvolver no solo os cortes detalhados na Figura 26, principalmente em 

solos pouco coesivos, como areias e também a questão da localização da 

rede de esgoto, que em alguns trechos esta opera por gravidade, sendo 

necessárias grandes profundidades para obtenção da declividade 

estipulada em projeto. 

Outro ponto a ser observado é a limitação da implantação deste 

conceito de vala compartilhada em calçada, conforme sugerido através da 

Figura 29, tendo novamente como limitante principalmente a rede de 

esgoto, que operando por gravidade demandará dimensões maiores dos 

que as sugeridas na Figura 28, inviabilizando a implantação, visto os 

riscos associados trabalhos em valas com grandes profundidades. 

Deverá ser observada também neste modelo a iteração deste 

conceito de vala compartilhada em calçada com a arborização, visto que 

as raízes poderão danificar as redes em questão. 

 

 

Figura 26 - Seção transversal da rua e localização sugerida das redes de 

gás natural. 

 
Fonte: EDP (2014) 
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2.5.5 Modelo de implantação de redes de gás natural - Europa. 

 

A Alemanha também adota a implantação de redes compartilhadas, 

conforme ilustrado na Figura 27 e Foto 21 por um dos fabricantes de 

equipamentos de construção, tendo basicamente a utilização das redes de 

gás natural (amarelo), água potável (azul), eletricidade (vermelho) e 

telecomunicação (preto) na sua concepção. 

 

Figura 27- Detalhe de implantação compartilhada de redes de 

infraestrutura. 

 
Fonte: Quadro-Secura (2016) 

 

Foto 21 - Detalhe de implantação compartilhada de redes. 

 
Fonte: Quadro-Secura (2016) 
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A implantação das redes compartilhadas, em semelhante modo do 

modelo americano, é executada em vala aberta com lançamento das redes 

obedecendo a um regramento pré-estabelecido conforme ilustrado na 

Figura 28 e Foto 22 abaixo. Assim como no modelo americano, não 

existem elementos de proteção que garantam a segurança física das redes 

em caso de contato acidental de trabalhadores em redes adjacentes. 

 

Figura 28 - Seção transversal de implantação compartilhada de redes de 

infraestrutura. 

 
Fonte: Quadro-Secura (2016) 
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Foto 22 - Detalhe da seção longitudinal da vala compartilhada. 

 
Fonte: Quadro-Secura (2016) 

 

Para a execução de trabalhos de interligação do ramal do cliente a 

rede de distribuição, conforme observado abaixo na Foto 23, a 

interligação de um ramal de água potável, todas as demais redes 

adjacentes a estas se encontram-se desprotegidas, nestes caso redes de gás 

natural (em amarelo) e redes de eletricidade e telecomunicação, estando 

estas suscetíveis a acidentes, principalmente durante as atividades de 

demolição de pavimento e escavação. 

 

Foto 23 - Detalhe de interligação de rede de água potável. 

 
Fonte: Quadro-Secura (2016)  
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2.6 ORDENAMENTO E COMPARTILHAMENTO EM REDES DE 

INFRAESTRUTURA 

 

Até 1954, nos EUA, o foco era a construção de rodovias, não 

enfatizando a preocupação federal com políticas de acomodação de redes 

de infraestrutura. Somente após 1954, através de Lei Federal sobre o 

tema, foram desenvolvidos estudos sobre os problemas associados à 

relocação, substituição e adaptação dos serviços públicos e das redes de 

infraestrutura conjugadas com a malha viária, resultando em 1959 na 

"Política de Acomodação de Utilitários no Sistema Nacional de Estradas 

Interestaduais e de Defesa" (THORNE 1993). 

Em 1966, o Ministério de Construção e Obras Públicas na 

Inglaterra começou um estudo abrangente de ordenamento subterrâneo e 

compartilhamento de infraestrutura e desenvolveu um modelo retratado na 

Figura 29 (BOEGLY 1969). 

 

Figura 29 - – Modelo de ordenamento do subsolo e compartilhamento de 

vala. 

 
Fonte: BOEGLY (1969). 
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O posicionamento utilizado neste modelo assegura a 

compatibilidade entre as várias redes que utilizam a vala, (BOEGLY 

1969, KUHN, 2002). Esta pesquisa foi usada como base para estudos 

conduzidos pela Defesa Civil nos EUA para determinar a aplicabilidade 

do sistema de ordenamento e compartilhamento para implantação de redes 

de infraestrutura nos Estados Unidos (SAAAS, 1972). 

Este estudo de dimensionamento de valas enfatiza a necessidade de 

espaçamento apropriado na colocação das redes e seu ordenamento, 

devido principalmente à crescente demanda por redes de infraestrutura 

com o crescimento dos centros urbanos e o congestionamento do subsolo 

(KUNH 2002). 

Diante da necessidade de ordenamento e compartilhamento do solo 

para a implantação de diversas redes de infraestrutura nos moldes acima, 

atualmente são apresentados 03 principais modelos: Vala Técnica (Joint 

trenching), Galeria Técnica não visitável (Joint trench encase dutilities) 

e Galeria Técnica visitável (Utility Corridors), que são diferenciadas 

segundo suas características, aplicabilidades e limitações (KUNH 2002). 

KUNH (2002) define cada sistema específico através de suas 

características construtivas e aplicabilidades, devendo ser feita a análise 

do tipo a ser usado em virtude destas informações: 

 

a)Vala Técnica (Joint trench): Também conhecida como vala 

comum compartilhada, onde através de abertura em solo, as 

redes são implantadas diretamente e separadas por distâncias 

pré-estabelecidas, tanto na horizontal, quanto na vertical e 

preenchida com solo natural ou areia. Não existem elementos 

físicos que separam as redes. Sobre a cobertura poderá ser 

implantada pavimentação. 

b) Galeria Técnica não visitável (Joint trench encase dutilities): 

Tem características análogas a vala técnica, sendo que é 

considerada como uma evolução desta, visto que as redes são 

envolvidas por estrutura de concreto ou outro material com 

resistência mecânica adequada ao uso e não inflamável. 

c) Galeria Técnica visitável (Utility Corridors): São estruturas 

de maior porte, visto que além de receber as redes, esta 

estrutura é visitável. Devido ao porte apresenta alto custo de 

implanta e operação/manutenção. 

 

Apesar das vantagens apresentadas como aumento na segurança 

física das redes, melhor aproveitamento do subsolo e redução dos custos 
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de implantação devido à divisão de custos, BRYDIA (2003) salienta que, 

seu uso ainda é restrito e recomenda a aplicação segundo Tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 - Modelo de ordenamento do subsolo e compartilhamento. 

 
Fonte: BRYDIA (2003) 

 

2.6.1 Galeria Técnica visitável (Utility Corridors). 
 

As galerias técnicas têm sido elementos de sistemas de 

abastecimento urbano há quase dois séculos. Contudo, a sua utilização e a 

implementação ainda não é determinada pelo planejamento e pelas 

necessidades urbanas e mais pela determinação dos gestores urbanos 

(LAISTNER 2012). 

As redes de infraestrutura são as atividades distribuídas nos centros 

urbanos a fim de atender as necessidades da população local. As galerias 

técnicas são uma forma de infraestrutura, compostas por túneis que 

integram as diversas redes de sistemas técnicos urbanos em um espaço 

facilmente acessível em qualquer ponto de sua extensão (CANO-

HURTADO e CANTO-PERELLO, 1999). Figuras 30 e 31 e Foto 24. 

 
Figura 30 - Modelo de Galeria Técnica circular pré-fabricada de concreto. 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2017) 
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Figura 31 - Modelo de Galeria Técnica retangular pré-fabricada de 

concreto 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (2017) 
 

Foto 24 - Galeria Técnica em concreto moldado In Loco. 

 
Fonte: KUNH (2002) 

 

BRYDIA (2003) apresenta ainda as seguintes vantagens e 

desvantagens apresentadas pelas galerias técnicas: 

 

Vantagens: 

 Reduz a área de implantação de redes; 

 Locais conhecidos para todas as instalações de serviços públicos; 
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 Reduz o tempo total de construção e instalação; 

 Permite planejamento para crescimento futuro significativo por 

todos os serviços públicos; 

 Reduz o tempo de reparo em caso de quebra ou mau 

funcionamento; 

 Minimiza o impacto das atividades de construção adjacentes. 

 

Desvantagens / limitações 

 Altos custos de implantação; 

 Os projetos devem incluir itens adicionais que normalmente não 

são abordados nos projetos das redes individualizadas; 

 Necessidade de instalações complementares, tais como 

iluminação, ventilação e drenagem; 

 Coordenação detalhada entre concessionárias e poder público para 

conclusão bem sucedida; 

 Acordos complexos para parâmetros de projeto e custos 

compartilhados; 

 Uma concessionária deve assumir um papel de liderança no 

projeto e na construção; 

 Estratégias de longo prazo para procedimentos de manutenção e 

reparação são necessários; 

 Importantes preocupações de segurança podem estar presentes: 

roubo, vandalismo e terrorismo. 

 

2.6.2 Galeria Técnica não visitável - (Joint trench encase dutilities) 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS 

(2017) define que a galeria técnica é utilizada para o ordenamento 

compartilhado ou não do subsolo, através da implantação de infraestrutura 

de serviços públicos ou privados, relacionados com telecomunicação, 

telefonia, fibra ótica, água potável, gás, eletricidade e demais serviços 

correlatos. 

Também neste conceito, existe o confinamento da área interior desta 

estrutura, que mesmo que não visitável, apresenta fechamento através de 

tampa, quando retangular ou enclausurada, se utilizado tubo circular, 
conforme ilustrado na Figura 32, que neste caso, seu acesso será apenas 

pelas extremidades. Tal estrutura deverá apresentar alta resistência 

mecânica de seus componentes, vistos aos esforços transmitidos pelo solo, 

principalmente em locais de passagem de veículos. 
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Outra característica desta estrutura é a condição de armazenamento 

de gases no seu interior, que poderão ser oriundos de vazamentos das redes 

ou da formação do próprio solo, o que poderá gerar riscos oriundos a 

explosões, principalmente no caso de redes de gás natural em seu interior. 

 

Figura 32 - Modelo de Galeria Técnica retangular pré-fabricada de 

concreto. 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS(2017) 

 

BRYDIA (2003) apresenta ainda as seguintes vantagens e 

desvantagens apresentadas pelas galerias técnicas: 

Vantagens: 

 Capacidade de acomodar vários utilitários, 

 Capacidade de planejar e instalar para crescimento futuro com 

custo mínimo; 

 Impactos positivos na segurança e na construção; 

 As técnicas de instalação podem permitir perfuração sem valas; 

 Racionalização da área de implantação das redes; 

 Tempos de construção mais curtos. 

 

Desvantagens / limitações: 

 Possível apenas para utilitários compatíveis (desaconselhável o 

uso com redes de gás natural) 

 Coordenação detalhada entre concessionárias e poder público para 

conclusão bem sucedida; 

 Acordos complexos para parâmetros de projeto e custos 

compartilhados; 

 Uma concessionária deve assumir um papel de liderança no 

projeto e na construção. 
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2.6.3 Vala Técnica (Joint trench). 

 

O conceito de vala técnica tem sido utilizado por cidades ao longo 

do mundo. No Brasil sua aplicação é composta principalmente de ações 

de implantações de redes de infraestrutura em processos de revitalização e 

implantação de novos empreendimentos, sendo seu uso ainda restrito a 

pequenos estudos de projetos pilotos, devido principalmente ao 

desconhecimento do sistema, falta de pesquisas na área e legislação 

específica. 

Em demais partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, 

esta prática é difundida, tendo legislação específica para tais 

empreendimentos e manuais de implantação por parte dos órgãos públicos 

ligados as municipalidades e concessionárias de energia elétrica, gás 

natural, telefonia e dados, conforme Figura 33. (PHILADELPHIA GAS 

WORKS 2008). 

 

Figura 33 - Modelo de Vala Técnica com redes diretas no solo. 

 
Fonte: PHILADELPHIA GAS WORKS (2008)  
 

Os modelos apresentados, tanto no Brasil, quanto no exterior, 

resumem-se ao conceito do aproveitamento do uso do solo e ordenamento 
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urbano, dispondo as redes de infraestrutura em posições pré-estabelecidas 

em uma única vala (BOEGLY 1969). 

Segundo BRYDIA (2003) as práticas correntes adotadas utilizam em 

grande parte apenas a distância legal como separação física entre as redes. 

Toda a vala é preenchida por solo ou material importado (areia) após o 

lançamento dos dutos, ficando estas redes desprotegidas de acidentes de 

terceiros em caso de manutenção ou ampliação nas redes adjacentes. 

Nos modelos correntes, conforme exemplo ilustrado nas Figuras 33 

e 34 não existem separadores físicos permanentes que protejam estas redes 

em caso de serviços de ampliação ou manutenção destas. Este fato deve-se 

principalmente a uma política de redução de custos na implantação do 

empreendimento. (BOEGLY 1969). 

 

Figura 34 - Corte esquemático de modelo de vala técnica. 

 
Fonte: TACOMA PUBLIC UTILITIES (2008) 

 

O U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN 

DEVELOPMENT (1983) em publicação denominada ―Innovative Site 

Utility Installations‖ define a vala técnica como a instalação coordenada 

em uma mesma vala de diversas redes de infraestrutura visando além do 

ordenamento e cadastro urbano, melhor aproveitamento da faixa de 

serviço público e redução nos custos de implantação. 

Neste aspecto, em estudos realizados com 16 companhias 

americanas que adotaram tal prática, foram observadas reduções que 
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variam de 30 a 40% nos custo de abertura de vala, dependendo do número 

de redes presentes, conforme ilustrado na Figura 35. 

 

Figura 35 - Redução de custos com o modelo de vala técnica. 

 
Fonte: U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN 

DEVELOPMENT (1983) 
 

Atualmente, a concepção básica de vala técnica, principalmente 

nos EUA, é definida por abertura em solo natural e montagem das 

instalações em distância estabelecida conforme a legislação de cada rede e 

região (BOEGLY 1969; KUHN 2002), conforme ilustrado na Figura 36 

(PSE 2016). A separação de instalações é obtida utilizando solo natural ou 

importado através do processo de reconstrução da vala e em alguns casos, 

é utilizada uma fita de advertência para demarcação desta área.  
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Figura 36 - Corte transversal de calçada, contendo o conceito de vala 

técnica. 

 
Fonte: PSE (2016). 
 

As seguintes utilidades foram identificadas como possíveis 

ocupantes da vala técnica: gás natural, água potável, água reciclada, 

esgoto sanitário, rede de energia, esgoto sanitário, águas pluviais, 

iluminação pública, TV a cabo, telefone, fibra óptica, outras 

telecomunicações, alarmes e transporte líquido-combustível/óleo 

(MILLER 2005). 

Ainda segundo BRYDIA (2003), a Vala Técnica apresenta as 

seguintes vantagens e desvantagens/Limitações: 

 

Vantagens: 

 Capacidade de acomodar vários utilitários; 

 Impactos positivos na segurança e na construção; 

 Racionalização da área de implantação das redes; 

 Tempos de construção mais curtos. 

 Redução no tempo necessário para realizar inspeções; 

 Melhor identificação e rastreamento das redes dentro da área. 

 

Desvantagens / limitações: 

 Não é comum nas instalações subterrâneas; 
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 Coordenação detalhada entre concessionárias para conclusão bem 

sucedida. 

 Acordos complexos para parâmetros de projeto e custos 

compartilhados; 

 Uma concessionária deve assumir um papel de liderança no 

projeto e na construção 

 Acordos complexos para parâmetros de projeto e custos 

compartilhados; 

 Uma concessionária deve assumir um papel de liderança no 

projeto e na construção. 

 

2.6.4 Modelo de implantação de redes compartilhadas no Brasil. 
 

No Brasil, a prática de compartilhamento de redes de infraestrutura 

não é prática usual, sendo restrito a pequenos projetos pilotos e testes. A 

Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP), apresentou o 

conceito de vala compartilhada para redes de infraestrutura (vala técnica), 

objetivando a construção de um bairro saudável, apresentando este como 

modelo sustentável de infraestrutura subterrânea. 

O conceito de vala técnica é definindo como o compartilhamento 

ordenado no subsolo por diversas redes de infraestrutura, visando reduzir 

os custos de implantação, manutenção e operação, além de permitir que 

ampliações de sistemas sejam feitas sem a interrupção de vias. Nestas 

condições, a organização, implantação centralizada e cadastramento dos 

sistemas de infraestrutura são procedimentos importantes para a redução 

dos riscos de vazamentos e interferências entre os sistemas (ABCP 2002). 

Dentro do conceito apresentado, a ABCP (2002) também 

diferenciou os conceitos de vala técnica, conforme acima descrito do 

conceito de galeria técnica, visto que esta consiste em estrutura moldada 

in loco ou pré-moldada para o acondicionamento das redes de 

infraestrutura subterrânea passível de acesso direto, através de túneis 

visitáveis que promovem o acesso de pessoal técnico para a manutenção e 

operação destas redes, conforme ilustrado na Figura 37. 
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Figura 37 - Conceito de Vala Técnica para redes de infraestrutura. 

Fonte: ABCP (2002) 
 

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (SULGÁS), 

em conjunto com a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), projetou e 

implantou em 2004 um projeto piloto de vala compartilhada com redes de 

gás natural, água potável, telecomunicações e esgotamento sanitário, nos 

moldes similares ao acima apresentado pela Associação Brasileira de 

Cimento Portland (ABCP), denominado ―projeto vala técnica‖, conforme 

ilustrado na Figura 38. 
 

Figura 38 – Seção transversal contendo conceito de vala compartilhada 

adotado por companhia de gás natural brasileira em projeto piloto. 

 
Fonte: SULGÁS (2004) 
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O conceito básico desenvolvido consiste no ordenamento das redes 

no subsolo e na implantação compartilhada destas em vala aberta, 

conforme ilustrado na Figura 39, tendo como premissa a separação 

regulamentar das redes de infraestrutura, através das distâncias 

estabelecidas em normas pertinentes, e dos critérios das normas abaixo: 

 NBR 7362-1-Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 

1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 

 NBR 7362-1-Sistemas enterrados para condução de esgoto - Parte 

1: Requisitos para tubos de PVC com junta elástica; 

 NBR 8417-Sistemas de ramais prediais de água - Tubos de 

polietileno PE – Requisitos; 

 NBR 9061-Segurança de escavação a céu aberto; 

 NBR 9814-Execução de rede coletora de esgoto sanitário; 

 NBR 12218-Projeto de rede de distribuição de água para 

abastecimento público; 

 NBR 12266-Projeto e execução de valas para assentamento de 

tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana; 

 NBR-14461-Sistemas para distribuição de gás combustível para 

redes enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 

– Instalação em obra por método destrutivo; 

 NBR-14462:2000-Sistemas de distribuição de gás combustível em 

redes enterradas - Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – 

Requisitos; 

 

108



 

Figura 39 - Conceito de vala compartilhada adotado por companhia de gás 

natural brasileira em projeto piloto 

 
Fonte: SULGÁS (2004) 

 

A implantação das redes na vala seguiu a seguinte sequencia 

construtiva: rede de esgoto, rede de água potável, gás natural e 

telecomunicações. Entre estas redes foi utilizado solo natural compactado 

em camadas, visando a manutenção da distância entre redes no eixo 

vertical, conforme ilustrado na Foto 25. No cruzamento entre ruas e 

derivações, foram utilizadas peças de madeira, conforme Foto 26, visando 

garantir também o não deslocamento das redes no eixo horizontal. 
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Foto 25 - Implantação das redes em vala compartilhada 

 
Fonte: SULGÁS (2004) 

 

Foto 26 - Detalhe das redes em cruzamento de ruas 

 
Fonte: SULGÁS (2004) 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROPOSTO 

 

3.1.1 Considerações iniciais. 

 

Cabe resaltar, que o sistema proposto, visando responder a 

pergunta e a hipótese da pesquisa, conforme citado no Capitulo 1, pode 

ser dividido em duas fases distintas: 

Decorrente da necessidade de dar respostas a um problema técnico, 

relacionado a acidentes em redes de gás natural em uma companhia 

distribuidora brasileira, os chamados ―acidentes de terceiros‖, onde esta 

rede é atingida por trabalhadores de outras concessionárias durante 

atividades de manutenção e operação, em 2008 foi concebido o Sistema 

INFRAVIA, (DA SILVA 2016), que consiste em modelo de vala 

compartilhada para redes de gás natural, água potável, telecomunicação e 

eletricidade, com base no ordenamento do subsolo e compartilhamento de 

vala para alocação destas redes, visando redução de acidentes e custos. 

Esta etapa teve como motivação inicial a atividade profissional do 

autor e sua experiência na área de construção de redes de infraestrutura, 

visando melhorias nas atuais práticas utilizadas no projeto e construção de 

redes de infraestrutura, com foco em gás natural canalizado. 

Em 2012, através do Programa de Pós Graduação em Engenharia 

Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, nível doutorado, foi 

oportunizado o estudo acadêmico desta experiência, com aprofundamento 

dos estudos relacionados a proposta inicial. 

Assim, nesta segunda fase, pôde-se através de pesquisa do estado 

da arte relacionado ao tema de redes de infraestrutura e principalmente 

com relação ao compartilhamento de infraestrutura no Brasil e no mundo, 

propor melhorias neste sistema, com base em análise dos modelos 

apresentados pela literatura sobre o tema, de forma a construir um modelo 

com base metodológica sólida, de forma a dar resposta ao problema de 

pesquisa e a hipótese formulada. 

Visando ampliar o conhecimento do estado da arte no tema de 

implantação de redes de infraestrutura, foi desenvolvido além de pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, acompanhamento ―in loco‖ de obras 

relacionadas a implantação de redes de gás natural no Brasil e Estados 

Unidos. 

Nos Estados Unidos, o objetivo foi obter em campo a real 

percepção das dificuldades encontradas e fazer um paralelo com obras 

brasileiras, buscando ampliar os conceitos observados na literatura 
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consultada. Esta pesquisa ocorreu no ano de 2014, através de programa 

instituído pelo Governo Federal Brasileiro – CAPES, visando a 

experiência de pesquisadores brasileiros no exterior, através de bolsa de 

doutorado no exterior. 

Nesta oportunidade, foi desenvolvido de agosto de 2014 a 

dezembro de 2014, na qualidade de pesquisador visitante do Texas A&M 

Transportation Institute, pesquisas bibliográficas e de campo de forma a 

buscar o estado da arte da área de infraestrutura subterrânea, com foco no 

acompanhamento de obras de implantação de redes de infraestrutura em 

estruturas publicas e privadas, sob a supervisão da coorientadora da 

pesquisa, a engenheira de pesquisa sênior e chefe de divisão do Texas 

A&M Transportation Institute, Beverly T. Kuhn, Ph.D., P.E. 

 

3.1.2 Análise do estado da arte em infraestrutura - EUA. 
 

Uma das obras acompanhadas refere-se a implantação de rede de 

gás natural em condomínio na Cidade de Bryan – Texas, utilizando a 

concepção de rede isolada, executada através de método destrutivo (vala 

aberta, com cruzamento das ruas através de furo direcional (método não 

destrutivo). 

A obra iniciou com a escavação do terreno através de equipamentlo 

mecânico conforme ilustrado na Foto 27. Como foi a primeira rede a ser 

implantada, não houve preocupação com interferência com demais redes, 

caso este que facilitou a abertura da vala. Esta condição é excessão, pois 

paralela a esta rede temos ainda as redes de telefonia, eletricidade, água 

potável e esgotamento sanitário. 
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Foto 27 - Abertura de vala para implantação de rede de gás. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

Após a abertura, a rede de gás natural foi lançada, bem como fio 

em cobre para sua futura localização através de equipamento de detecção 

de corrente eletrica, conforme ilustrado na Foto 28 abaixo. 

Na concepção deste projeto, a rede foi construída em apenas um 

dos lados da rua, e para atendimento aos clientes do lado oposto da rua, a 

tubulação foi executada através de método não destrutivo (furo direcional) 

conforme ilustrado nas Fotos 29 e 30. Este modelo muito se assemelha ao 

modelo executado no Brasil, visando à redução da extensão da rede de 

distribuição de gás natural. 

Esta premissa de projeto reduz os custos na implantação das redes 

de gás natural, mas em caso de futura expansão das redes no lado oposto a 

implantação da rede, ou manutenção do trecho sob o asfalto, pode 

aumentar muito estes custos, se comparado a condição de existência de 

redes em ambos os lados da rua. 
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Foto 28 - Lançamento de rede de gás natural e cabo elétrico para futura 

localização. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

 

Foto 29 - Cruzamento sob a rua para implantação de rede de gás natural 

através de método não destrutivo (furo direcional). 

 
Fonte: AUTOR (2014). 
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Foto 30 - Interligação do ramal de cliente a rede principal – Lado oposto 

da rua – Furo direcional. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

Após o lançamento das redes de gás natural, estas são cobertas com 

solo natural e posteriormente é lançada fita de alerta, geralmente 10 cm 

acima destas redes, para indicar que o local contém redes de gás natural, 

conforme ilustrado na Foto 31 abaixo. 

 

Foto 31 - Identificação da rede de gás natural com fita de alerta para 

indicação de rede. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 
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Esta ação, apesar de consolidada como prática para sinalização das 

redes de infraestrutura tem baixa eficácia, principalmente quando 

utilizados equipamentos de escavação mecânica, sendo o cadastro das 

redes através de mapas a principal informação para evitar acidentes 

durante atividades de escavação futura na área. 

Outra prática adotada nos Estados Unidos é a implantação conjunta 

de redes de infraestrutura na mesma vala, chamada de vala técnica, foco 

desta pesquisa, conforme ilustrado na Foto 32 abaixo, com a implantação 

conjunta de rede de gás natural, telecomunicação e rede elétrica (baixa 

tensão) 

 

Foto 32 - Implantação conjunta de redes de infraestrutura em vala 

compartilhada (vala técnica) 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

O compartilhamento da vala com várias redes tem como objetivos 

reduzir custos na implantação destas estruturas, compartilhando os custos 

de construção civil, reduzir a área de implantação das redes, bem como 

reduzir os riscos de acidentes durante a implantação destas redes (U.S. 

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 1983). 

A grande problemática desta implantação conjunta são os riscos 

associados à iteração destas redes, principalmente nos pontos de 

cruzamento entre estas, conforme ilustrado na Foto 33, com o cruzamento 

de rede de gás natural e rede de eletricidade de baixa tensão. Não existem 

elementos físicos que garantem a separação física destas redes e a 

distância regulamentar de 30 cm entre as redes, exigidas pela norma 
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americana para gás natural (ASME B 31.8) e a norma Brasileira, a ABNT 

NBR 12712, nem sempre são asseguradas durante a construção devido a 

dificuldades de fiscalização e acomodação do terreno. 

 

Foto 33 - Detalhe de cruzamento entre redes de infraestrutura (gás natural 

x eletricidade – baixa tensão). 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

Os pontos para interligação destas redes ao cliente, apesar de 

claramente demarcadas, conforme ilustrado na Foto 34, oferece riscos 

durante a escavação no seu entorno, conforme acima explanado. 

 
Foto 34 - Ponto de interligação com o cliente (gás natural /eletricidade – 

baixa tensão / telecomunicação). 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

117



 

Outra atividade acompanhada durante este período foi a 

implantação de ramal de novo cliente a rede de gás natural já em 

operação, que ocorreu na cidade de College Station – Texas. 

A atividade consistiu em inicialmente a localização da rede 

existente, através do cadastro existente, através dos mapas de 

implantação. A exata localização foi verificada utilizando métodos de 

injeção de corrente na fiação que acompanha a rede de gás natural e sua 

leitura através de equipamento de detector de tubos com leitura na 

superfície (em inglês, ―pipe detector‖). Nestas condições, o solo foi 

demarcado conforme ilustrado na Foto 35 e preparada para posterior 

escavação. 

 

Foto 35 - Mapeamento do traçado da rede de gás natural. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

Vale ressaltar que tal ação consumiu cerca de uma manhã e uma 

equipe com 5 funcionários e 2 veículos, além de um equipamento de 

escavação que foi mobilizado. 

Após o mapeamento da rede iniciou o processo de escavação, que 

foi inicialmente executado por equipamento mecânico e posteriormente 

por escavação manual, conforme ilustrado na Foto 36, visando reduzir os 

riscos de atingir a rede de gás em operação. Tal ação consumiu o período 

da tarde, com a mesma equipe e equipamentos acima citados. 

O local de ligação para o novo cliente está posicionado no lado 

oposto da rua, em relação à implantação da rede de gás natural existente, 
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exigindo assim o cruzamento da rua, que foi executado em duas etapas, 

visto que o ramal foi construído até o limite da rua, conforme ilustrado na 

Foto 37. 

 

Foto 36 - Abertura de vala para interligação de ramal de novo cliente a 

rede de gás natural em operação. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

 
Foto 37 - Construção do ramal do cliente até o limite da rua – 1º etapa. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

119



 

Posteriormente a primeira fase da implantação do ramal, 

especificamente 3 meses após a implantação deste, o ponto de interligação 

foi novamente aberto, utilizando equipamento de escavação à sucção, 

visando reduzir os riscos relativos a danos ao ramal implantado, conforme 

ilustrado na Foto 38, visando a construção do ramal para o cruzamento da 

rua através de método não destrutivo (furo direcional). 

Nesta atividade, forma empregados cerca de 6 funcionários, 2 

veículos de apoio e um caminhão com equipamento de escavação por 

sucção, não sendo contabilizados os equipamentos utilizados para o furo 

direcional. 

Nestas condições, ressaltamos a grande quantidade de pessoal, 

materiais e equipamentos utilizados para a ligação de um cliente a rede de 

gás natural em operação, devido ao modelo corrente utilizado na 

implantação de redes. 

 

Foto 38 - Escavação do ponto de interligação da 1º etapa do ramal ao 

trecho de cruzamento da rua para atendimento ao condomínio. 

 
Fonte: AUTOR (2014). 

 

Com base nas informações acima apresentadas, foram 

desenvolvidas as seguintes considerações para o tema de implantação de 

rede de infraestrutura: 
 

1) As práticas adotadas nos EUA são muito similares às utilizadas 

no Brasil, sendo que apresentam sensíveis melhorias 

relacionadas a ordenamento do subsolo e métodos construtivos 
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mais racionalizados, com o uso massivo de equipamentos para 

aumento de produtividade. 

2) Existe em uso o conceito de vala compartilhada, denominada 

―joint trench‖ (KUNH 2002) para ordenamento do subsolo e 

compartilhamento da vala. Foi observado um uso restrito desta 

prática, visto a dificuldade de coordenação das atividades das 

diversas concessionárias, pois apesar do modelo de 

compartilhamento existente, não existe uma ―política‖ para 

desenvolvimento do modelo. 

3) Feita a abertura da vala e o lançamento das redes, é utilizado 

apenas a distância regulamentar (geralmente 30 cm) e o solo 

como elemento de separação entre as redes. Este fato causa 

grande insegurança durante os processos de manutenção e 

ampliação destes sistemas, conforme evidenciado através da 

Foto 34, incluindo a necessidade de utilização de equipamentos 

para sondagem e localização destas redes de modo seguro, 

tornando o processo oneroso. 

4) A correta localização e mapeamento destas redes ainda são 

muito deficientes, dependendo muito do fator humano que 

gerencia a atividade. A falta de uma ferramenta específica gera 

grande retrabalho e elevados custos, conforme evidenciado 

através da Foto 31, pois o subsolo ainda permanece um local 

desconhecido em grande parte das obras. 

5) Nas atividades de manutenção e ampliação destes sistemas, 

tornam-se necessárias atividades com grande movimentação de 

escavação e demolições, gerando também grande 

movimentação de material, tanto de entulho, quanto de novos 

insumos. 

6) Nas redes compartilhadas, não estão previstas a iteração com 

as redes de água potável, estando estas sob o pavimento, 

gerando problemas relacionados a mobilidade para o 

fechamento da via para manutenção e elevados custos 

relacionados a demolição do pavimento e sua reconstrução. 

7) Com relação ao item acima citado, temos problemas 

ambientais relacionados a destinação do entulho oriundo do 

desmonte do pavimento e uso de novos materiais. 
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3.1.3 Análise dos sistemas compartilhados na literatura e evolução do 

sistema INFRAVIA ao longo da pesquisa. 

 
O sistema INFRAVIA propõe inovações em redes de 

infraestruturas operadas por empresas públicas e privadas, localizadas 

principalmente em áreas públicas. Assim, torna-se imperativo a iteração 

com estes atores que atualmente operam estes sistemas e os gestores 

responsáveis pelas áreas em questão, buscando informações relativas às 

demandas e necessidades de cada área. 

Assim, desde o início da pesquisa em 2008, foram consultadas 

diversas companhias que operam os sistemas sanitários e de 

abastecimento de água, companhias de distribuição de energia elétrica, 

gás canalizado e telecomunicações, visando estabelecer as diretrizes para 

projeto de um sistema que atendesse além dos critérios das normativas 

brasileiras, as necessidades e anseios destas empresas e gestores. 

Neste conceito, temos um histórico evolutivo do sistema que 

iniciou com o modelo baseado nos estudos de BOEGLY (1969) e um 

projeto piloto desenvolvido pela SULGÁS (2004), gerando a primeira 

proposta do sistema em 2009, conforme as Figuras 40 e 41 abaixo. 

 

Figura 40 - Implantação Geral - Sistema INFRAVIA- Versão 2009 

 
Fonte: AUTOR (2009) 
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Figura 41 - Detalhe do Sistema INFRAVIA - Versão 2009 

 
Fonte: AUTOR (2009) 

 

Esta primeira versão, durante o processo evolutivo da pesquisa, 

apesar de ainda utilizada como base na Europa (EDP 2014), apresentou 

algumas limitações, conforme citadas abaixo, aproveitando também a 

experiência do projeto piloto desenvolvido pela SULGÁS no município 

de Caxias do Sul - RS. 

 

1) A concepção de compartilhamento da drenagem e esgoto 

sanitário em conjunto com as demais redes apresenta 

limitações quando a concepção destas redes. Segundo 

MASCARÓ (2005), as redes de drenagem e esgoto, 

principalmente no Brasil, apresenta operação por ação da 

gravidade, tornando necessária considerável declividade da 

rede para escoamento da água, o que gera uma profundidade 

variável e crescente no sistema; 

2) O corte no solo para a implantação das redes com as dimensões 

indicadas torna o sistema artesanal, de forma que existe a 
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necessidade de além da escavação mecânica, o uso de 

escavação manual em grande escala para ajuste das medidas; 

3) A rede de telecomunicação acima da rede de eletricidade 

representava um ponto de conflito, visto que em caso de 

manutenção da rede elétrica, o sistema de telecomunicação era 

atingido; 

4) Neste conceito, não existe elementos mecânicos que 

promovam a separação e proteção das redes, estando estas 

sujeitas as ações acidentais na operação e manutenção; 

5) No processo de construção, foi levantada a possibilidade de 

erro no posicionamento das redes, visto que estas dependem 

exclusivamente da qualidade da construção e uma alta 

necessidade de fiscalização permanente; 

6) Devido à necessidade de escavação das redes de esgoto e 

drenagem e as altas profundidades exigidas por estas, 

verificou-se um grande risco nesta atividade, principalmente 

por ser esta atividade a grande causa de mortes na construção 

de rede de infraestrutura, respondendo com quase 76% das 

ocorrências (CDC 2004). 

7) O uso do material proveniente da própria escavação como 

material de reaterro dificultava a atividade de abertura do 

sistema para manutenção e futura ampliação, gerando a 

necessidade de deslocamento de material. 

 

Oportunamente, com a revisão da Norma Brasileira ABNT NBR 

12712 - Projeto de sistemas de transmissão e distribuição de gás 

combustível (ABNT 2002), onde o AUTOR desta pesquisa atuou como 

membro revisor durante dois anos, houve a condição de discussão mais 

profunda do tema com os principais interlocutores no Brasil sobre o tema, 

gerando um retorno de informações para a pesquisa do meio técnico. 

Assim, também em 2012, com o inicio das atividades de pesquisa 

junto ao programa de Pós Graduação em Engenharia Civil da 

Universidade Federal de Santa Catarina, a proposta deste estudo não foi 

somente a proposição de inovações conceituais e construtivas, pautadas 

no estudo do estado da arte sobre o tema, mas também durante este 

período, foi imprescindível ouvir todos os segmentos envolvidos, 

buscando o máximo de informações relacionadas ao projeto. 

Nestas condições, em 2012, foi desenvolvida uma nova versão, 

conforme ilustrado nas Figuras 42 e 43, buscando superar as limitações do 

sistema anterior, desenvolvido em 2009, colocando como base algumas 

premissas, abaixo descritas: 
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1) Inserção do conceito de ferramenta ―à prova de falha‖ 

(SHINGO 1986) no processo de construção, operação, 

manutenção e ampliação, com a inserção de calha para 

separação física das redes, evitando assim erros de 

posicionamento durante sua implantação e contato acidental 

durante a manutenção, operação e ampliação dos sistemas; 

2) Exclusão das redes de drenagem e esgoto sanitário do sistema, 

visando estabelecer uma vala com profundidade uniforme e 

reduzir os riscos oriundos de escavações, atuando a baixa 

profundidade, excluindo a necessidades de estruturas de 

escoramento e riscos de morte por soterramento; 

3) Neste sentido, inserção do conceito de construção enxuta, ou 

―lean construction‖ (HOWELL 1999), de forma a dar 

uniformidade ao processo construtivo, dando ênfase ao 

processo de construção industrializada, com a inserção de 

peças modulares pré-fabricadas; 

4) Segmentação das redes por baias e cobertura com areia, e 

pavimento intertravado, visando fácil remoção e posterior 

utilização do mesmo material, sendo seguro, visto a não 

utilização de ferramentas de corte e sustentável, devido a 

reutilizar o mesmo material na sua recomposição. 
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Figura 42 - Implantação Geral - Sistema INFRAVIA - Versão 2012 

 
Fonte: AUTOR (2012) 
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Figura 43 - Detalhe do Sistema INFRAVIA - Versão 2012 

 
Fonte: AUTOR (2012) 

 

De igual maneira, o modelo acima apresentado na Figura 43, no 

decorrer de 2012 a 2015 teve inúmeras alterações, principalmente 

pautadas na experiência adquirida durante 2014 nos EUA, buscando 

melhorias no processo construtivo e adequações ao uso, sendo estas 

informações subsidiadas principalmente pelos técnicos da área de 

infraestrutura, que conforme o modelo ia sendo apresentado, eram 

coletadas as sugestões e considerações destes profissionais. 

Decorrentes destas considerações, foram implementadas as 

seguintes alterações: 

1) A peça pré-fabricada para acondicionamento das redes, 

conforme Figura 55, tinha dimensões de 1,55 metros de 

largura, 0,50 metros de altura e 1,55 metros de comprimento, 

sendo construída em concreto armado e devido ao seu peso, 

tinha a necessidade de equipamento mecânico para sua 

movimentação e montagem, sendo assim substituída por placas 

de concreto fixadas em lastro de concreto; 

2) Este material foi posteriormente substituído por peças de 

plástico reciclado, devido a várias vantagens como alta 

resistência a compressão, tração e flexão, baixo peso próprio e 

grande uniformidade das peças, devido ao processo 

construtivo; 
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3) Aumento da profundidade do sistema para adequação e 

simplificação das interligações com os clientes, e reduzindo as 

dimensões das peças, e conseqüentemente seu custo; 

4) Alteração do posicionamento das redes de água e 

telecomunicação, com a troca de localização entre elas. Este 

fato se originou devido a condição que a rede de 

telecomunicação ao lado da rede elétrica poderia sofrer 

interferência de campo magnético, principalmente com o uso 

de cabos de cobre em redes de telecomunicação e dados. Esta 

troca de posição constituiu uma distância adequada entre a rede 

elétrica e a de telecomunicação para excluir esta interferência; 

5) Divisão entre as redes de baixa e média tensão, separando em 

baias distintas, devido as características de cada, utilizando a 

calha de ―reserva‖ para tal fim; 

6) Com a redução na espessura das paredes, as baias foram 

ampliadas, passando de 25 cm para 30 com de distância livre; 

7) Foram incorporadas as redes de esgoto sanitário e drenagem, 

através da incorporação de ciclovia e sistema de canteiro com 

drenagem no sistema; 

8) Visando constante inovação, já estão sendo desenvolvidos 

sistema de monitoramento através de fibra ótica em tempo real 

e sistema de carregamento de veículos elétricos, além de 

melhorias no sistema de drenagem. 

 

3.1.4 Apresentação do modelo a ser avaliado e aspectos de ineditismo 

e inovação 

 

O conceito básico de ordenamento e compartilhamento de 

infraestrutura subterrânea, denominado ―vala técnica‖ apresentado na 

bibliografia corrente, é composta de abertura em solo natural e 

lançamento das redes seguindo distâncias pré-estabelecidas conforme 

legislação pertinente da cada região (KUHN 2002). A separação das redes 

é obtida utilizando solo natural ou importado, através do processo de 

recomposição da vala, conforme ilustrado na Figura 40. Em alguns casos 

é utilizada demarcação da área com fita e ou placa de sinalização. 

Quando inseridas em meio urbano, sobre estas redes é executada 

em muito dos casos pavimentação, não estabelecendo um plano de 

operação e manutenção, pois em caso da necessidade de abertura desta 

vala para implantação de um novo cliente, por exemplo, o pavimento 

deverá ser rompido e removido, e a vala novamente escavada (BOEGLY 

1969). 
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Figura 44 - Exemplo de separação entre redes em vala técnica - EUA 

 
Fonte: PSE (2012). 

 

O modelo apresentado na Figura 44 apresenta-se econômico em 

áreas com baixa densidade populacional, mas nas áreas urbanas tem risco 

de contato acidental no caso de implantação de novas instalações ou de 

um consumidor e durante o processo de manutenção (ROYAL et al 2011). 

Não existem elementos físicos que impeçam a ação acidental de um 

operador em instalações adjacentes às quais está trabalhando. Outro fato é 

que durante a implantação de instalações, onde a posição e o espaçamento 

podem ser alterados por engano durante o processo de construção. 

Nestas condições, temos que o fator humano é condição 

preponderante na segurança das redes, tanto no processo de implantação, 

quanto na operação e manutenção destas. Nestas condições, torna-se 

imprescindível a exclusão, ou redução da possibilidade de erros e falhas 

por fatores humanos para se garantir a segurança das redes e daqueles que 

a operam, bem como seu entorno, seja no campo material quanto físico 

(SHINGO, 1986; OHNO 1988). 

Devido às limitações dos modelos correntes de implantação de 

redes de maneira individualizada e compartilhada, foi concebido um 

sistema denominado INFRAVIA, que incorpora o projeto urbano, 

combinado com sua infraestrutura, com foco na integração com o 

transporte multimodal (veicular, pedestre, bicicleta), e que inclui 

elementos de sustentabilidade ambiental, social e econômica, 
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planejamento e cadastro urbano, integração entre infraestrutura 

subterrânea, gestão de ativos, programas comunitários e ambientais e 

utilização de recursos e gestão energética, aliado a conceitos de segurança 

dos ativos e dos indivíduos envolvidos e em seu entorno. 

Este sistema remove as redes de infraestrutura hoje localizadas sob 

o pavimento das ruas e concentra estas na calçada e ciclovia, em um 

sistema subterrâneo, substituindo a construção individualizada de redes de 

gás natural, água potável, sistema de combate a incêndio, telefone, TV a 

cabo, dados, redes de eletricidade de baixa e média tensão e de iluminação 

pública e engloba todas essas instalações em uma única vala na calçada, 

inserindo-as em uma baía de plástico reciclado, projetada pelo conceito de 

"dispositivo de segurança contra falhas" (SHINGO, 1986; OHNO 1988); 

reduzindo os acidentes e as intervenções no pavimento durante a 

construção, manutenção, operação e expansão dessas instalações. 

Para o cobrimento das instalações e da vala é proposto uso de areia 

reciclada, buscando a proteção das redes e também fácil remoção e 

posterior recolocação deste material no mesmo lugar após os 

procedimentos, evitando assim o grande impacto ambiental e econômico 

relacionado com a disposição de entulho e de novos materiais para 

recomposição de vala como hoje empregado. 

O modelo também propõe o uso de ciclovias para a implantação de 

redes de esgoto, redes de gás de alta pressão e adutoras, tendo anexo um 

sistema de drenagem baseado em infraestrutura verde, com um conceito 

de sistema de "jardim de chuva" (CARLSON et al 2011), criado como 

barreira física para proteger ciclistas de carros e para coletar água de 

chuva, alinhada com os critérios de sustentabilidade, uma vez que coleta, 

armazena e filtra água das chuvas para reutilização ou devolve água limpa 

à natureza, conforme apresentado na Figura 45. 

Nessa condição, a infraestrutura verde tem papel vital para um 

ecossistema urbano saudável e alta qualidade de vida para os moradores 

urbanos. (BREUSTE et all, 2015). 
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Figura 45 - Sistema INFRAVIA (modelo completo) 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

O sistema foi projetado para operar de maneira modular, devido às 

limitações dimensionais das ruas e de recursos para o projeto. Nestas 

condições, podemos ter o sistema apenas com o módulo de calçada, sem a 

ciclovia e drenagem, principalmente no caso de ruas muito estreitas e que 

não comportariam o sistema completo. 

A implantação dessas instalações nas baias de plástico também 

pode ocorrer no mesmo período ou, se necessário, em momentos 

diferentes, criando assim flexibilidade para o sistema em caso de 

descompasso no cronograma de implantação das redes de diversas 

concessionárias de infraestrutura. Esta condição é possível porque após a 

implantação das baías de plástico, para introduzir uma nova instalação é 

necessária apenas a remoção do pavimento da calçada e da areia de 

cobertura, sem demolição ou geração de entulho e consumo de novos 

materiais. 

Este é um dos grandes diferenciais sobre os dos demais modelos de 

infraestrutura compartilhada pelo mundo, principalmente quando 

comparado ao Americano, pois a flexibilização na implantação das redes 

em tempos distintos não é impeditivo para a execução coordenada do 
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projeto pelas companhias de infraestruturas e poder público, conforme 

apresentado na Figura 46. 

 

Figura 46 - Perspectiva do sistema em esquina. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

Para o cobrimento da calha de plástico com as instalações e da vala 

é proposto uso de areia reciclada, buscando a proteção das redes e 

também fácil remoção e posterior recolocação deste material no mesmo 

lugar após os procedimentos, evitando assim o grande impacto ambiental 

e econômico relacionado com a disposição de entulho e de novos 

materiais para recomposição de vala como hoje empregado. 

A não utilização de tampa sobre o sistema contribui para além da 

redução dos custos, de uma estrutura leve e resistente, pois não sofre a 

transferência de esforços dos veículos para o sistema, distribuindo para a 

camada de cobertura de areia. Outra vantagem é a exclusão dos riscos de 

acúmulo de gases que podem ser formados por vazamentos na rede de gás 

canalizado ou por formação do solo, sendo os componentes do sistema 

detalhados abaixo nas Figuras 47, 48 e 49. 
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Figura 47 - Sistema INFRAVIA – Detalhamento da estrutura 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

Na calçada (F): Redes: (A) Gás Natural, (B) Telecomunicações, 

TV a cabo, Dados, (C) rede de Água Potável / Hidrante (conceito com 

tubo vertical), (D) rede elétrica (baixa), (E) rede elétrica (média) / 

Iluminação Pública, (Q) sistema de base e estrutura de drenagem – (feito 

com brita e areia reciclada), (R) cobertura de areia, (S) Paredes de plástico 

reciclado estrutura Sistema INFRAVIA, (X) Blocos de concreto (amarelo) 

sinalização das redes, (Z) Blocos de concreto (cinza). Na ciclovia (H): (I) 

Gasoduto alta pressão, (G) Esgoto, (T) rede de água reciclada. Drenagem 

de águas pluviais (J): (sistema de eco-drenagem) - (O) meio-fio de 

concreto, (N) vegetação (espécies de plantas específicas para auxiliar na 

filtragem da água da chuva), (L) Eco filtro - Para filtrar a água da chuva - 

feito com cascalho reciclado a partir de resíduos da construção civil, (M) 

tubo de drenagem - para recolher a água da chuva, (J) de abertura para a 

entrada de água da chuva, (V) Sistema extravasor para coleta de águas em 

grandes chuvas. Rua (P): sem instalações subterrâneas, existem melhorias 

na mobilidade urbana e no tráfego e aumenta a vida útil do pavimento 

devido à menor interferência na manutenção. 
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Figura 48 - Sistema INFRAVIA - detalhes dimensionais (calçada) 

Fonte: AUTOR (2015). 

 

Figura 49 - Sistema INFRAVIA - detalhes dimensionais (ciclovia e 

drenagem) 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Para a operação e manutenção das instalações, é necessário 

remover apenas parte dos blocos de pavimentação na calçada e a areia 
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reciclada que cobrem as baías. Após as atividades, os mesmos materiais 

são reutilizados, recolocados em seus locais de origem. 

Seguindo os conceitos de sustentabilidade acima citados, sobre a 

camada base de areia reciclada está prevista pavimentação com blocos 

removíveis, devido às seguintes características: 

a) No caso de uma intervenção nas instalações, não é necessária a 

demolição do pavimento, mas a remoção localizada de alguns 

dos blocos, não sendo necessária a utilização de equipamentos 

de corte e demolição, como retro escavadeiras, grandes 

responsáveis pelos acidentes em redes, representando mais de 

85% dos danos as redes de gás natural no Japão. (TOKIO GAS 

2012); 

b) Após a remoção da base de areia (que poderá ser inclusive 

executada com a utilização de equipamentos de sucção), a 

intervenção nas redes, a recomposição da cobertura e 

compactação hidráulica, os mesmos blocos podem ser 

reposicionados, objetivando o fim de resíduos e o consumo de 

novos materiais; 

c) A faixa de blocos removíveis, localizada ao longo da vala 

técnica é sinalizada para atender critérios de acessibilidade 

urbana (coloração diferenciada e piso podo tátil), bem como 

fornece informações que aquela área específica contém redes 

de serviços públicos (instalações), tornando o local 

amplamente sinalizado e que deverá ser protegido de 

escavações; 

d) Devido a sua posição na calçada, esta não interrompe nem 

perturba o tráfego de automóveis nas ruas e reduz 

drasticamente o uso de caminhões e outros equipamentos, 

melhorando a mobilidade urbana. 

 

O sistema subterrâneo é projetado com a concepção "lixo zero‖ 

(HOWELL 1999) na sua construção, manutenção e operação, devido ao 

fato de que todo o material da baía de plástico e caixas de interconexão 

são feitas de plásticos derivados dos resíduos urbanos produzidos por 

programas comunitários e ambientais. 

Areia reciclada e cascalho oriundo de resíduos de construção civil 

são usados para criar a base da estrutura da baía de plástico e para cobrir 

as instalações e a base da calçada. Além disso, o cascalho reciclado é 

usado para o filtro que constitui o sistema de drenagem no "jardim da 

chuva". 
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Para este sistema, estão em desenvolvimento melhorias 

relacionadas com as estações de carregamento de carros elétricos e 

monitoramento de segurança da vala de escavações acidentais, roubo, 

vandalismo e terrorismo, através de um sistema de monitoramento por 

fibra ótica, em destaque, conforme abaixo na Figura 50. 

 

Figura 50 - Corte transversal do sistema INFRAVIA com melhorias. 

 
Fonte: AUTOR (2017). 

 

O modelo foi concebido para circunscrever quadras, interligando 

estas preferencialmente em pontos de cruzamento de vias, conforme 

ilustrado na Figura 51. As vantagens desta configuração são o corte e 

cruzamento da via em poucos pontos. A interligação de todo o sistema 

fechando ―anéis‖, garante a este confiabilidade no fornecimento aos 

consumidores, pois em caso de colapso na rede em um sentido, o 

fornecimento poderá ser restabelecido pelo lado oposto. 
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Figura 51 - Implantação do sistema INFRAVIA - esquina. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

As estações de redução de pressão de gás natural (ERP) estão 

previstas para operarem na calçada ou ciclovia, preferencialmente em 

esquinas, facilitando a interligação da rede de alta pressão de gás natural 

com esta. Transformadores da rede de eletricidade estão previstas para 

operarem sobre a calçada, evitando assim a construção destes enterrados, 

devido principalmente aos altos custos de construção e operação, além 

dos riscos aos trabalhadores devido à condição de espaço confinado. 

As válvulas de controle da rede de água e gás natural poderão estar 

dispostas dentro da calha de plástico, visto suas dimensões, facilitando 

sua instalação e fornecendo um local estável, livre de recalques e 

consequentes pontos de colapso entre tubulação e válvula, conforme 
apresentado na Figura 52 e Foto 39. 
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Figura 52 - Válvula de gás natural – rede principal 

 
Fonte: Autor (2016). 

 

Foto 39 - Montagem de válvula de gás natural – rede principal. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

Outro fator explorado pelo projeto está relacionado às vantagens da 

rede subterrânea nos centros urbanos. Sem os postes e fios necessários as 

redes de eletricidade, telefonia e dados, temos uma melhoria significativa 

na segurança e confiabilidade destes sistemas, além da redução nos custos 

relacionados à poda e manutenção das árvores, responsáveis por acidentes 
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em caso de contato acidental em redes aéreas, principalmente em dias de 

chuvas. 

Além da indisponibilidade dos sistemas ocasionada por choque de 

veículos, vandalismo e furto de energia e dados, todos os anos têm-se 

relatadas inúmeras mortes relacionadas a manuseio inadequado das redes 

aéreas, seja por pessoal habilitado ou não. 

Questões de ordem estética são frequentemente abordadas no 

modelo de redes enterradas, visto que por muitos urbanistas, estas ações 

representam uma limpeza no campo visual, tornando o ambiente menos 

poluído, contribuindo assim para o bem estar e melhoria na qualidade de 

vida dos indivíduos. 

O sistema INFRAVIA foi projetado numa perspectiva de 

sustentabilidade e inovação tecnológica visando sua futura utilização na 

nova concepção de suprimento de energia, através do conceito de ―Rede 

Elétrica Inteligente‖. A definição de ―Rede Elétrica Inteligente‖ consiste 

em um sistema de rede de transmissão e distribuição de eletricidade que 

usa um sentido bidirecional (TOLEDO 2012; LOPES et al. 2012), 

utilizando modelo descentralizado de geração através de sistemas de 

cogeração a gás natural ou biogás. 

O Sistema INFRAVIA foi desenvolvido com base na 

sustentabilidade e resiliência, com uma visão holística de todo o sistema, 

incluindo planejamento, construção, operação, expansão e disposição 

final, conforme descrito acima e alinhado com a ferramenta de avaliação e 

orientação do projeto Envision. 

O Envision é um sistema de avaliação de sustentabilidade e um 

guia de planejamento para introduzir considerações de sustentabilidade 

em projetos de infraestrutura com um quadro de indicadores gerais e 

realizações de desempenho, incluindo 60 critérios de classificação 

distribuídos em cinco categorias: Qualidade de Vida, Liderança, Alocação 

de Recursos, Risco. (BERTERA 2012, ISI 2017), onde destacamos os 

principais pontos do Sistema INFRAVIA que serão abordados com base 

no Envision: 

A categoria Qualidade de Vida: projetos de impacto social sobre a 

comunidade local e seu ambiente local, tem como objetivo principal 

garantir saúde pública e segurança e melhorar a qualidade de vida, bem 

como preservar recursos históricos e culturais e criar renda. Melhorar a 

mobilidade e o acesso à comunidade, incentivar modos de transporte 

alternativos e melhorar a acessibilidade e segurança do local, através do 

transporte multimodal (calçadas e ciclovias) 

A categoria Liderança: envolvimento das partes interessadas, 

questões de planejamento e gestão de um projeto, melhoria da integração 
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de infraestrutura, planejamento de monitoramento e manutenção de longo 

prazo com a integração do planejamento de infraestrutura e do projeto 

urbano. 

A categoria Alocação de Recursos: Apoiar práticas de compras 

sustentáveis, usar materiais reciclados, usar materiais regionais, utilizar 

resíduos de aterros, reduzir materiais escavados retirados do local e 

providenciar desconstrução e reciclagem através da reciclagem de 

resíduos urbanos e de construção para a fabricação de componentes 

(plástico, areia e cascalho). 

As categorias Mundo Natural e Clima e Risco: Reduz o 

desenvolvimento inadequado em encostas íngremes devido ao baixo 

impacto em escavações. Protege as zonas úmidas e as águas superficiais, 

gere as águas pluviais e preveni a contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas com a concepção da Eco drenagem. Consumo e reciclagem 

de materiais e uso de recursos não renováveis, energia e água são aspectos 

importantes do sistema. Redução das emissões de gases de efeito estufa e 

outros impactos negativos devido ao uso do conceito de "Lixo zero" 

Assim, o Envision não é apenas uma mera ferramenta de avaliação, 

é um verdadeiro caminho para avançar no conhecimento e educação em 

sustentabilidade para as gerações futuras (SHIVAKUMAR, 2014). 

Também dentro dento do aspecto de normatizações das ações, e 

dada a relevância e o seu impacto na sociedade, o tema está sendo 

abordado no Projeto de Norma Brasileira ABNT NBR 16584 - Galeria 

técnica pré-moldada em concreto para compartilhamento de infraestrutura 

e ordenamento do subsolo – Requisitos e métodos de ensaios. (ABNT, 

2017). 

Considerando que o conceito da vala técnica é a divisão de várias 

redes (energia elétrica, gás natural, água potável, telefonia, dados e TV a 

cabo) em uma única instalação, os custos acima relacionados são 

fracionados entre as diversas concessionárias participantes, tornando os 

valores de implantação inferiores quando comparados à instalação 

implantada de maneira individualizada. 

Outro fato é a necessidade de aquisição do uso de solo, que em 

alguns casos é obrigatório para a implantação de serviços de 

infraestrutura. O compartilhamento destes custos entre concessionárias é 

fator de redução do preço final de um projeto. 

A gestão de serviços em um momento único reduz o tempo de 

interdição da via e seu entorno e reduz a quantidade de retrabalhos, 

comumente visualizados em nossas cidades. Não é raro observarmos uma 

rua que foi recentemente recuperada e asfaltada sendo reaberta para a 

instalação de um novo serviço. 
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A construção de todas estas redes de maneira única e centralizada 

contribui além da redução de custos da obra, tempo de implantação e 

transtornos ao entorno, também para o gerenciamento e fiscalização desta 

obra, o que vem ao encontro dos novos moldes de governança, gestão e 

transparência em contas públicas na construção de obras de infraestrutura. 

 

 

3.1.5 Comparativo do modelo com demais sistemas similares. 
 

Não existe registro de publicação ou de patente de sistema similar 

no Brasil, sendo apenas citado o termo na literatura corrente de modelos 

pilotos, não detalhando um sistema. O sistema proposto apresenta 

solicitação de registro de direito Autoral no sistema CREA/CONFEA em 

26/01/2012 através do processo 6-12-0000 012-4 e registro publicado na 

página 159. Seção 3 do Diário Oficial da União - DOU de 23/07/2013, 

conforme apresentado na Figura 53. 

 

EXTRATO DE REGISTRO DE OBRA INTELECTUAL 

Registro Nº: 2245. Data de Registro: 16 de julho de 2013. 
Processo: CF-288/2012. Requerente: Eng. Civil ALOISIO PEREIRA DA 

SILVA, CPF: 884.925.089-49. AUTOR: Eng. Civil ALOISIO PEREIRA DA 
SILVA, Identidade: 5.067.756-7 - SSP/PR, RNP: 1710350784. 

Identificação da Obra: "INFRAVIA - Utilização do Modelo de Vala 

Técnica para Instalações Urbanas". Descrição e Características 
Essenciais da Obra: Trata-se de sistema de ordenamento das redes no 

subsolo e sua proteção mecânica, através de calha de concreto armado, ou 

outro material que venha a substituir este, de forma a garantir além das 
características de resistência mecânica, a manutenção dimensional, não 

inflamável, e resistência a agentes químicos e biológicos. 
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Figura 53 - Extrato de Registro de obra intelectual - DOU 

 
Fonte: DOU (2013). 

 

O produto desta pesquisa, que consiste em um sistema de 

infraestrutura também apresenta registro de patente de invenção no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) sob o número BR 10 

2012 023343-6 em 17/09/2012. 

O sistema de busca de patentes internacionais apresenta para este 

processo de utilização de vala conjunta, a patente americana 5.839.242 de 

24 de novembro de 1998, conforme ilustrado na Figura 54, que detalha o 

método para instalação de várias redes de infraestrutura em uma única 

vala, sendo que esta apenas distribui diversos tipos de redes segundo suas 

distâncias regulamentares e seu entorno é completo com material de 

enchimento. 
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Figura 54 - Modelo de vala técnica - Patente americana 5.839.242. 

 
Fonte: INPI (2012). 

 

Também é conhecida a patente americana US 6.702.510 B2 de 09 

de março de 2004 que apresenta o sistema de vala conjunta para 

distribuição de redes com cabeamento. O sistema apresentado não dispõe 

de outras redes de infraestrutura como água e gás natural. Não existe 

divisão física entre as redes que impossibilite acidentes como contatos 

acidentais. O sistema apresenta grande dificuldade na remoção da 

cobertura das redes para manutenção ou ampliação das redes implantadas. 

Temos também a patente americana 3.815.304 de 11 de junho de 

1974, que apresenta um sistema de vala técnica para redes de eletricidade, 

telefonia e gás natural disposta de estrutura em concreto armado, 

conforme ilustrado na Figura 55. Neste sistema, a própria estrutura da 

vala implantada serve como elemento de condução dos cabos em seu 

interior e sua tampa em concreto é utilizada como pavimento para 

calçada. O sistema apresenta grande número de peças de estruturas de 

concreto e grandes dimensões e peso, sendo necessária a sua instalação 

equipamentos de transporte vertical. 
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Figura 55 - Modelo de vala técnica - Patente americana 3.815.304. 

 
Fonte: INPI (2012). 

 

3.2 PRODUÇÃO DOS COMPONENTES. 

 

3.2.1 Agregados e areias recicladas oriundos de resíduos da 

construção civil. 

 

O setor de construção é o maior gerador de resíduos de toda a 

sociedade, causando inúmeros problemas de ordem econômica, social e 

ambiental (GAVILAN 1994; POON 2001;) e no Brasil, o volume de 

lixeiras e demolições é até duas vezes maior volume de resíduos sólidos 

urbanos (SINDUSCON 2005), e quando lançados na natureza sem o 

devido cuidado, geram inúmeros problemas ambientais, inclusive em 
muitas vezes, impactando negativamente no sistema viário, conforme 

ilustrado na Foto 40. 
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Foto 40 - Resíduo da construção civil (RCC) na natureza. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

No sistema INFRAVIA, a base das paredes do sistema plástico, a 

cobertura das redes e o sistema de drenagem são construídos com material 

reciclado, através do processamento do lixo da construção civil para a 

produção de areia e cascalho, de acordo com as normas brasileiras NBR 

10004, NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e NBR 15115, retirando da 

natureza cerca de 5 toneladas de resíduos de construção por metro linear 

do sistema INFRAVIA instalado. 

Para a produção destes agregados, foi desenvolvida parceira com 

empresa que opera a coleta e processamento de entulho de construção 

civil, adaptando um dos equipamentos de britagem para as granulometrias 

necessárias na construção do projeto, onde se utilizou um triturador 

desenvolvido para o processamento de entulho de construção, produzindo 

cascalho e areia reciclada. 

O processo inicia com a coleta do entulho da construção através de 

caçambas desenvolvidas para este fim, conforme ilustrado na Foto 41, 

sendo este material encaminhado a sede da empresa, para armazenamento 

e triagem, conforme a Foto 42 abaixo e posterior britagem nas 

granulometrias especificadas, conforme Foto 43. 
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Foto 41 - Caçambas coletoras de resíduo da construção civil (RCC). 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

Foto 42 - Unidade de gestão de Resíduo da construção civil (RCC) 

 
Fonte: AUTOR (2016). 
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Foto 43 - Britador para resíduo da construção civil (RCC). 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

Para o projeto INFRAVIA, foi produzida areia média, com grãos 

de diâmetro entre 0,42 a 2 mm e densidade média de 1,5 Kg/dm
3
 e brita 

de 4,8 mm a 7,6 cm, em consonância com a ABNT NBR 7217, conforme 

ilustrado nas Fotos 44 e 45 abaixo. 

 

Foto 44 - Produção de areia oriunda de resíduo da construção civil. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 
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Foto 45 - Produção de brita oriunda de resíduo da construção civil. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

Especificamente para o caso da brita, não foi necessária uma 

granulometria regular, visto que a função da mesma foi a utilização para o 

sistema de drenagem do fundo da vala técnica e do sistema de drenagem, 

conforme ilustrados nas Fotos 46 e 47 abaixo. 

 

Foto 46 - Utilização de areia e brita reciclada (fundo da vala). 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

148



 

Foto 47 - Utilização de areia e brita reciclada (Dreno). 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

 

3.2.2 Produção de estrutura - parede de plástico reciclado. 
 

O sistema proposto foi o projeto com foco técnico no planejamento 

e cadastro urbano, integração entre infraestrutura subterrânea e condições 

de segurança. Além disso, inclui também elementos de sustentabilidade 

ambiental, social e econômica, relacionados a programas comunitários e 

ambientais e à utilização de recursos, gerando emprego e aumentando a 

renda das populações de baixa renda. 

Todo o plástico reciclado utilizado na produção da estrutura do 

sistema INFRAVIA, foi obtido a partir de resíduos urbanos, através da 

coleta seletiva e preparada em cooperativa de recicladores, em um 

programa social, conforme Fotos 48, 49, 50 e 51. Os resíduos plásticos, 

oriundos da coleta seletiva e rejeitos industriais, foram enviados para uma 

fábrica dentro da Colônia Penal Agrícola de Palhoça - SC, para 

transformar os resíduos plásticos em painéis de plástico reciclado, 

matéria-prima para as paredes do sistema INFRAVIA. 

Nesta condição, os resíduos urbanos são convertidos em 

infraestrutura em condições de baixo custo, diminui os impactos 

ambientais na natureza, devido à redução do consumo de novos materiais 

e os problemas de eliminação de resíduos, oportunizando também a 

criação de emprego e renda para populações de baixa renda e a população 
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prisional, criando condições dignas de vida e esperança para estes 

indivíduos e suas famílias. 

 

Foto 48 - Cooperativa para reciclagem de lixo urbano. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Foto 49 - Processo de separação de plástico para reciclagem. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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Foto 50 - Estocagem de plástico para posterior revenda e envio para 

reciclagem. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Foto 51 - Local da fábrica de placas plásticas recicladas – Colônia Penal 

Agrícola de Palhoça- Região Metropolitana de Florianópolis. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

O processo de produção das placas plásticas foi desenvolvido por 

empresa parceira, a BRASUS Brasil Sustentável, onde esta desenvolveu 

um exclusivo sistema que reaproveita a grande gama de lixo plástico, 

conforme ilustrado na Figura 56, muitos destes que por baixo valor 

comercial, ou impurezas, como restos de alimentos, eram enviados ao 

aterro sanitário. 
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Figura 56 - Processo de produção das placas plásticas - BRASUS. 

 
Fonte: BRASUS (2015). 

 

O processo de fabricação das placas plásticas, devido a sua fácil 

operação, conforme ilustrado acima na Figura 56, foi todo desenvolvido 

dentro da Unidade Penal, aproveitando mão de obra dos detentos, 

trazendo inúmeros benefícios a estes indivíduos, como a oportunização da 

aprendizagem de ofício, geração de renda, progressão nas penas e a 

esperança de um mundo melhor com trabalho e dignidade, conforme 

ilustrado nas Fotos 52 e 53. 

 

152



 

Foto 52 - Unidade de produção de placas plásticas - Colônia Penal 

Agrícola de Palhoça-SC. 

 
Fonte: BRASUS (2015). 

 

Foto 53 - Produção de placas plásticas oriundas de lixo urbano - Colônia 

Penal Agrícola de Palhoça-SC 

 
Fonte: BRASUS (2015). 

 

As placas plásticas foram estocadas dentro da fábrica, tendo o 

cuidado de manter as mesmas em local plano e sem deformidades, 

evitando assim possíveis alterações nas mesmas dadas as características 

plásticas da matéria prima. 
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Estas placas apresentam as seguintes características abaixo 

descritas, tendo os valores médios apresentados e detalhadas conforme 

relatório de ensaios nº 13005881, conforme anexos M a S, do Centro de 

Análises e Ensaios Tecnológicos – TECPAR: 

 

a) Força máxima a flexão estática (N). 

Longitudinal a extrusão: 343 N. 

Transversal a extrusão: 157 N. 

 

b) Módulo de elasticidade (N/mm
2
) – (Mpa). 

Longitudinal a extrusão: 793 Mpa. 

Transversal a extrusão: 583 Mpa. 

 

c) Resistência a flexão estática, (N/mm
2
) – (Mpa) 

Longitudinal a extrusão: 14,9 Mpa. 

Transversal a extrusão: 7,11 Mpa. 

 

d)Umidade, % em massa (g): 0,48 

 

e)Densidade, Kg/m
3
: 992 

 

f) Absorção de água, % em massa (g): 0,60 

 

g) Determinação das propriedades de tração 

Tensão de ruptura: 9,70 Mpa 

 

Nestas condições, as placas plásticas apresentaram propriedades 

adequadas ao uso proposto, grande resistência mecânica, baixa densidade, 

apresentando-se leves e de fácil manuseio em campo, baixa absorção de 

umidade e grande flexibilidade, conforme apresentado na Foto 54 abaixo, 

garantindo assim, peças resistentes ao manuseio, transporte e aplicação 

em campo. 
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Foto 54 - Placas plásticas produzidas oriundas do lixo urbano 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Após a produção das placas plásticas, foi iniciada a construção do 

primeiro protótipo do sistema INFRAVIA, com a produção da base, 

painéis parede e caixas de distribuição. Inicialmente foi utilizado perfil 

metálico para união dos painéis parede a base do sistema e como estrutura 

das caixas de distribuição, conforme ilustrado nas Fotos 55 e 56 abaixo. 

Esta estrutura, apesar de robusta, apresentava problemas 

relacionados ao tempo de fixação dos perfis metálicos as placas e aos 

riscos destas de se desconectar. Outro ponto também analisado foi o peso 

da estrutura, que foi acrescido com os perfis metálicos, tornando a 

estrutura pesada para apenas um operário, dificultando seu manuseio. A 

questão da corrosão também foi analisada e de difícil solução. 

 

Foto 55 - Produção do primeiro protótipo – Colônia Penal. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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Foto 56 - Produção do primeiro protótipo – Colônia Penal. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Diante das informações coletadas pelo primeiro protótipo, foi 

optado pela produção do sistema sem a inclusão de elementos metálicos 

na sua composição, utilizando apenas sistema de encaixe conforme 

ilustrado abaixo nas Fotos 57 (desmontado) e 58 (montado). 

 

Foto 57 - Componentes do Sistema INFRAVIA: Placa base do sistema, 

painéis parede, sistema de trava e caixa desmontada. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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Foto 58 - Componentes do Sistema INFRAVIA: Placa base do sistema, 

painéis parede, sistema de trava e caixa montada. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Outro fato positivo no modelo proposto foi a iteração dos painéis 

com as caixas de derivação e o sistema de encaixe, conforme ilustrado na 

Foto 59, gerando grande rapidez na montagem do sistema em campo. 

 

Foto 59 - Sistema de encaixe das caixas de derivação nos painéis 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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O sistema de acabamento da caixa junto ao pavimento foi 

concebido em perfis metálicos, conforme ilustrado abaixo na Foto 60, 

projetado para confinar os painéis plásticos e ser concretado ―in loco‖ na 

parte externa, para garantir uma completa fixação da caixa junto ao 

pavimento e acabamento do sistema de tampa junto ao piso acabado. Esta 

estrutura também serve de base para a tampa da caixa, que será apoiada 

sobre esta estrutura, sendo fixada na mesma, evitando assim a remoção 

desta tampa e seu possível furto. 

 

Foto 60 - Detalhe do perfil metálico utilizado para unir os painéis paredes 

da caixa de distribuição e dar acabamento junto a calçada. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Finalizada a etapa de concepção do sistema, do desenho das peças 

e da iteração destas com o pavimento, iniciou o processo de fabricação 

das peças, que ocorreu em unidade fabril externa a Colônia Penal 

Agrícola devido à falta de estrutura para confecção das peças no local de 

fabricação das placas plásticas. 

Foi disponibilizada por um parceiro da pesquisa, a estrutura de uma 

marcenaria para a produção das peças do sistema INFRAVIA, dadas as 

necessidades construtivas das mesmas. Nestas condições, iniciou o 

processo de recebimento das placas, conforme Foto 61 e seu 

processamento através dos cortes das mesmas, para a produção das peças 

do sistema INFRAVIA. 
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Foto 61 - Recebimento das placas e produção dos componentes – Painéis 

e caixas. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Após o corte das peças, iniciou o processo de montagem da base do 

sistema, fixando as guias plásticas à base do sistema, através de fixação 

com parafusos metálicos, conforme ilustrado na Foto 62. Estas guias 

servirão para o encaixe dos painéis parede em campo. Este processo de 

fixação foi adotado frente a condição de prototipagem da peça, sendo 

sugerida para futura produção, a produção da placa de base já com os 

rasgos para a fixação dos painéis através de processo de extrusão. 

 

Foto 62 - Montagem da base do sistema INFRAVIA 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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A confecção da trava do sistema também foi executada de maneira 

artesanal, sendo produzida individualmente cada peça, conforme ilustrado 

na Foto 63. Em condições de futura produção em série, esta peça também 

pode ser produzida direto na extrusora plástica ou por sistema de 

prensagem, acelerando o processo e reduzindo os custos de produção. 

 

Foto 63 - Produção do sistema de trava das placas do sistema. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Após a confecção de todas as peças, o sistema foi montado, 

visando uma completa visualização do mesmo, bem como identificar 

possíveis pontos de conflito entre peças. Esta montagem também serviu 

para observar a qualidade das peças, bem como o sistema de encaixe e a 

iteração dos painéis parede com as caixas de distribuição, conforme 

ilustrado na foto 64 abaixo. 

O sistema montado apresentou grande estabilidade e resistência 

mecânica depois de montado, inclusive para operações de corte e furações 

para a inserção de pontos de derivações das redes de infraestrutura. 

O sistema foi desmontado e novamente inspecionado, para 

verificar possíveis danos às peças oriundas das atividades de montagem e 

desmontagem, não apresentando nenhuma anomalia. As peças foram 

carregadas para transporte, utilizando veículo de baixa capacidade de 
carga para este fim, conforme ilustrado na Foto 65, o que garante ao 

sistema baixo custo também no deslocamento de seus componentes. 
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Foto 64 - Montagem e testes do sistema INFRAVIA. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Foto 65 - Controle de qualidade e expedição do lote para montagem em 

campo. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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3.3 MONTAGEM DO PROJETO PILOTO DO SISTEMA. 

 

3.3.1 Visão global - Projeto piloto Sapiens Parque. 
 

Diante das premissas propostas pelo sistema INFRAVIA, com os 

objetivos de melhorias nas redes de infraestruturas e no desenho urbano, 

previstas inicialmente na proposta teórica, tornou-se imperativo a 

validação de tais proposições, através da construção e análise do modelo 

proposto em escala real e em plena condição de operação. 

Nestas condições, foi escolhido como local para a implantação do 

projeto piloto o Parque Tecnológico Sapiens Parque, conforme Figura 57, 

definido como um parque de inovação que foi concebido para promover o 

desenvolvimento de importantes segmentos econômicos de Santa 

Catarina, atuando na promoção da ciência, tecnologia, meio ambiente e 

turismo. Trata-se de uma parceria entre a Fundação de Centros de 

Referência em Tecnologias Inovadoras (CERTI) e o Governo do Estado 

de Santa Catarina. (SAPIENS PARQUE 2016) 

 

Figura 57 - Planta geral Sapiens Parque – Parque tecnológico e local da 

implantação do projeto piloto (destaque em vermelho). 

 
Fonte: SAPIENS PARQUE (2016). 

 

Dadas as características do projeto piloto e sua relação com as 

áreas de infraestrutura e energia, a estrutura do projeto piloto foi projetada 

e implantada anexa ao prédio do INPETRO- Instituto de Petróleo, Gás e 

Energia da Petrobras, em parceria com a Universidade Federal de Santa 
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Catarina, localizado na quadra 73 do parque, conforme ilustrado na Figura 

58 abaixo. 

 

Figura 58 - Local de implantação do projeto piloto - Sapiens Parque 

 
Fonte: AUTOR - adaptado (2015). 

 

O projeto piloto implantado é composto dos seguintes itens: 

calçada com 3,20 metros de largura e sistema de instalações 

compartilhadas de plástico reciclado, ciclovia de 1,40 metros com sistema 

de esgoto e rede de gás de alta pressão e sistema de eco drenagem, com 

0,80 metros, tendo todo o sistema 25 metros de comprimento, conforme 

ilustrado nas Figuras 59 e 60 abaixo.  

Toda a pavimentação foi executada em piso intertravado de 

concreto, devido principalmente as suas características de fácil aplicação e 

reaproveitamento total das peças, quando das atividades de remoção, 

manutenção das redes e reaproveitamento do pavimento. 

 

SAPIENS PARQUE 

BLOCO 73 

INPETRO 

PLANTA 
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Figura 59 - Dimensões do projeto piloto - Sapiens Parque 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

Figura 60 - Seção transversal do projeto piloto - Sapiens Parque 

 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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3.3.2 Etapas da construção do protótipo 

 

3.3.2.1 Vistoria inicial. 

 

As atividades iniciaram em dezembro de 2015, com a vistoria 

inicial, composta de membros da engenharia do Sapiens Parque, gestor do 

projeto INFRAVIA e parceiros e patrocinadores da pesquisa, conforme 

foto 66 abaixo. 

 

Foto 66 - Visita inicial ao local da obra antes da montagem. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 

 

3.3.2.2 Recebimento e depósito dos componentes em canteiro. 

 

Os componentes do sistema foram recebidos em janeiro de 2015 e 

depositados no prédio do INPETRO, anexo ao local de implantação, 

conforme Foto 67. 

 

Foto 67 - Depósito dos componentes em canteiro. 

 
Fonte: AUTOR (2015). 
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3.3.2.3 Serviços iniciais, locação da obra e limpeza de terreno. 

 

Em fevereiro de 2016, iniciaram os serviços de limpeza do terreno, 

locação da obra, corte do terreno e fechamento do perímetro para início 

das obras do projeto piloto, conforme Foto 68. 

 

Foto 68 - Serviços iniciais, fechamento, locação e limpeza do local. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.3.2.4 Abertura de vala. 

 

Atividade iniciada em março de 2016, utilizando retroescavadeira e 

dois funcionários de apoio. Vale ressaltar a facilidade na execução e 

rapidez nos serviços e o baixo risco, devido à baixa profundidade da vala, 

conforme Foto 69. 

 

Foto 69 - Escavação da vala para a implantação do sistema. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 
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3.3.2.5 Preparo de base com fundo de brita e areia reciclada. 

 

Visando criar uma camada drenante, foi lançado brita reciclada (5 

cm) e posteriormente areia reciclada (3cm) para regularizar o terreno e 

servir de base para as placas plásticas, conforme Foto 70. 

 

Foto 70 - Preparo de base com fundo de brita e areia reciclada. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 
3.3.2.6 Montagem das bases plásticas para fixação dos painéis. 

 

As bases plásticas foram montadas sobre a camada de areia 

drenante, sendo utilizado linha guia pré colocada para garantir o correto 

alinhamento e posicionamento das placas, conforme Foto 71. 

 

Foto 71 - Montagem das bases plásticas para fixação dos painéis. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.7 Montagem dos painéis parede sobre base plástica. 

 

Após a montagem das bases, os painéis paredes foram montados, 

apenas utilizando o sistema de encaixe, não necessitando de ferramenta 

para sua fixação, conforme ilustrado na Foto 72 abaixo. 

 

Foto 72 - Montagem dos painéis parede sobre base plástica. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 
3.3.2.8 Sistema de travamento da base através dos painéis parede. 

 

A montagem dos painéis parede, intercalados com o alinhamento 

da base dos painéis garante o travamento deste e impede o recalque do 

conjunto no solo, conforme ilustrado na Foto 73 abaixo. 

 

Foto 73 - Sistema de travamento da base através dos painéis parede. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.9 Participação do público na montagem do sistema. 

 

Foi oportunizada a participação do público na montagem do 

sistema, demonstrando a facilidade na montagem, mesmo sem um 

treinamento prévio, devido ao conceito de modulação do sistema, 

conforme Foto 74. 

 

Foto 74 - Participação do público na montagem do sistema. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.3.2.10 Participação do público na montagem do sistema - painéis. 

 

Após uma rápida instrução das atividades que compõe a montagem 

e a visualização das atividades desenvolvidas pelos operários, o voluntário 

não apresentou dificuldades na montagem dos painéis parede, conforme 

apresentado na Foto 75. 

 

Foto 75 - Participação do público na montagem do sistema – Painéis. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.11 Montagem do sistema de trava entre paredes plásticas. 

 

Além dos painéis parede, o voluntário também instalou as travas do 

sistema, responsável pela união entre os painéis parede e o alinhamento 

do conjunto, conforme ilustrado na Foto 76 abaixo. 

 

Foto 76 - Montagem do sistema de trava entre paredes plásticas. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.3.2.12 Montagem do sistema de trava entre paredes plásticas - Detalhe. 

 

O sistema de trava foi desenvolvido apenas com o sistema de 

encaixe entre os dois painéis parede, apresentando facilidade na sua 

instalação e remoção, se necessário, não utilizando elementos de fixação 

(Foto 77). 

 

Foto 77 - Detalhe do sistema de trava entre paredes plásticas. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.13 Montagem de caixa de derivação entre os painéis parede. 

 

Outra grande vantagem do sistema é a montagem das caixas de 

distribuição e derivação para clientes, que são desenvolvidas como o 

mesmo material dos painéis e em sistema de encaixe (Foto 78). 

 

Foto 78 - Montagem de caixa de derivação entre os painéis parede. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.3.2.14 Visão geral do sistema INFRAVIA montado. 

 

Com a montagem da base, painéis parede e trava, o sistema está 

pronto para receber as redes de infraestrutura, ou no caso de esquina, no 

módulo para derivações em esquina (Foto 79). 

 

Foto 79 - Visão geral do sistema INFRAVIA montado. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.15 Módulo para derivações em esquina. 

 

As esquinas são sem dúvida os principais pontos de atenção do 

sistema INFRAVIA, devido a necessidade de cruzamento de todas as 

redes entre si de forma segura e ordenada, conforme ilustrado na Foto 80. 

 

Foto 80 - Detalhe das placas de esquina do sistema INFRAVIA. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.3.2.16 Módulo para derivações em esquina – abertura para interligação. 

 

As aberturas no topo de cada calha do sistema garantem a 

interligação e o contato apenas com a rede a ser interligada, não incidindo 

em contato acidental entre redes adjacentes, conforme Foto 81. 

 

Foto 81 - Vista da esquina e aberturas para interligação das redes. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.17 Módulo para derivações em esquina – caixas de interligação. 

 

As caixas de derivação, dispostas acima das aberturas no módulo 

de esquina garante acesso fácil e rápido para a derivação das redes e 

mudança de direção das mesmas, sendo elemento seguro para o 

cruzamento das redes, conforme Foto 82. 

 

Foto 82 - Sistema montado com peças de esquina e caixas. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.3.2.18 Observações referentes à montagem do berço de plástico. 

 

Dadas às características construtivas do sistema, a montagem do 

berço de plástico reciclado e instalações ocorreram em uma única manhã, 

incluindo sua cobertura com areia, o que demonstrou o sucesso do 

sistema. 

Devido ao peso reduzido das peças, tendo a base do sistema 1,50m 

x 1,60m = 30 Kg, o painel parede 1,50m x 0,30m = 5,60 Kg e as travas 

1,60 x 0,10m =2,00 Kg, não foram necessários equipamentos de içamento 

mecânico, sendo todo o trabalho operado por apenas dois funcionários. 

A montagem da base, dos painéis parede e das travas apresentou a 

média de um módulo de 1,50m de comprimento a cada dois minutos com 

dois funcionários, apresentando extrema facilidade e rapidez na sua 

montagem, devido ao simples sistema de encaixe das peças. Nestas 
condições, seria possível a montagem de uma quadra de 100 metros de 

extensão em pouco mais de 2 horas de trabalho com apenas dois 

funcionários. 
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3.3.2.19 Montagem das redes de infraestrutura. 

 

Inicialmente optou-se por inserir as redes com o sistema de trava, 

passando os tubos abaixo destes, mas depois observou-se ser mais 

eficiente a remoção das travas e o lançamento das redes conforme 

ilustrado nas Fotos 83 e 84 abaixo. A montagem das redes demonstrou ser 

um processo extremamente simples e rápido, visto que a atividade 

consistiu na colocação do duto dentro da calha de plástico. 

 

Foto 83–Remoção das travas para montagem das redes. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

Mesmo sem a trava entre os painéis paredes, estes apresentaram 

relativa estabilidade durante o processo de lançamento das redes, não 

observado o deslocamento destas estruturas, conforme foto 84. 

 

Foto 84 - Montagem das redes de infraestrutura nas baias. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.20 Montagem das derivações para clientes – gás natural. 

 

Foi construído ramal para interligação de cliente a rede de gás 

natural, foco desta pesquisa, através de abertura no painel parede com 

serra copo de 50 mm, com o auxílio de uma furadeira elétrica. Esta 

atividade consumiu cerca de 1 minuto para a abertura no painel, 

demonstrando grande facilidade e rapidez, além de grande flexibilidade, 

pois o local pode ser escolhido no momento da montagem do ramal. 

A baixa profundidade na implantação, com cerca de 90 cm de 

profundidade, colaborou para a rápida e segura construção, não 

necessitando de escoramento ou equipamentos mecânicos, conforme 

apresentado na Foto 85. O sistema é flexível, pois no caso de grandes 

extensões, poderão ser utilizados equipamentos de escavação ou métodos 

não destrutivos para a execução dos serviços. 

A largura da baia se mostrou adequada às atividades desenvolvidas 

e as peças empregadas, não apresentando problemas de ergonomia na 

montagem da derivação, sendo rápida sua montagem e solda, não 

necessitando remover o tubo da calha para implantar as peças. 

A máxima dimensão sugerida é de tubos de 125 mm de diâmetro, 

optando-se na construção do projeto piloto de tubo de 63 mm de diâmetro, 

devido a sua grande capacidade de fornecimento de gás. 

 

Foto 85 - Ramal para cliente de rede de gás natural -63mmx32mm. 

 
Fonte: AUTOR (2016).  
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3.3.2.21 Montagem das derivações para clientes – Telecomunicação. 

 

Foi sugerido na implantação do projeto piloto a utilização de 10 

dutos de 40 mm para a passagem da rede de telefonia, dados, TV a Cabo e 

demais redes correlatas, conforme apresentado na Foto 86. 

Vale ressaltar que este dimensionamento foi pautando em valores 

médios de implantação destas redes em obras atuais, sendo que em Santa 

Catarina temos em média a ocupação de 5 destes dutos, sendo os demais 

como reserva técnica para a ampliação do sistema ou a entrada de uma 

nova empresa no setor. 

Outra vantagem do sistema é a flexibilidade na ampliação dos dutos, 

visto que para as atuais dimensões, poderão ser lançados até 20 dutos de 40 

mm, tendo como limitante a quantidade de caixas de derivação, visto que 

está sendo sugerida uma caixa de distribuição por cliente. 

Os furos nos painéis paredes foram pré-definidos e furados antes da 

montagem da estrutura, visando uma maior homogeneidade e regularidade 

na distribuição dos dutos e objetivando também evitar erros em campo e 

atrasos na montagem. 

 

Foto 86 - Detalhe de encaixe de rede de telefonia – tubos 40mm. 

 
Fonte: AUTOR (2016). 

 

3.3.2.22 Montagem das caixas de distribuição – Rede elétrica. 

 

As redes de eletricidade foram implantadas seguindo o critério 

similar ao estabelecido acima para as redes de telecomunicação, seguindo 
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valores médios de dutos para as redes correntes, sendo implantados 4 

dutos de 125 mm para a rede de baixa tensão e 3 dutos de 125 mm para a 

rede de média tensão e 1 duto de 125 mm para a rede de iluminação 

pública. 

Também neste caso, poderá ser ampliado em virtude de 

necessidade apontada pelo projeto elétrico, com o aumento médio de 

50%, tendo sempre como limitante o número de caixas de derivação por 

testada. Vale ressaltar que para casos de grande capacidade de carga, 

deverão ser analisado em separado, sendo o modelo proposto genérico e 

não podendo ser aplicado em 100% de todos os casos. 

As furações nas caixas de derivação para passagem dos dutos foi 

feita anteriormente a montagem em bancada, visando aumentar a 

produtividade na montagem e evitar erros de furação. 

A grande vantagem do sistema foi a rápida montagem destas 

caixas, com a média de 5 minutos por caixa, incluindo o encaixe dos 

dutos, conforme ilustrado na Figura 87. Este fato impacta diretamente nos 

custos do sistema, visto a alta produtividade e a oportunidade de 

implantação de conectores no próprio corpo das caixas, para interligação 

da fiação da rede principal ao cliente. 

Todos os materiais das placas e caixas deverão ser produzidos com 

plástico com aditivo anti-chama, evitando assim a propagação de fogo em 

caso de elevação de temperatura devido a acidentes na rede. 

 

Foto 87 - Detalhe de encaixe dos tubos de 125mm em caixa. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 
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3.3.2.23 Montagem das derivações para clientes – Rede elétrica. 

 

As derivações para os clientes se farão através de caixas de 

distribuição, encaixadas diretamente sobre as calhas, e de onde sairão os 

dutos de ligação até o cliente, conforme ilustrado na Foto 88 abaixo. 

Deverão ser respeitadas as distâncias entre o ramal do cliente e as demais 

redes, conforme ilustrado na Foto 89, sendo o valor mínimo de 30 cm, 

estabelecido pelas normas Brasileiras. Não havendo esta distância 

mínima, deverão ser estabelecidas barreiras físicas que impeçam o contato 

acidental das redes, e o contato de técnicos em redes adjacentes durante a 

manutenção destas. 

 

Foto 88 - Derivação para cliente – rede elétrica baixa tensão. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Foto 89 - Distância entre redes de infraestrutura em cruzamento. 

 
Fonte: AUTOR (2016)  
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3.3.2.24 - Montagem de válvula da rede principal. 

 

As válvulas de rede de distribuição foram executadas dentro da 

estrutura das baias, objetivando acelerar a construção, devido à facilidade 

na execução, que ocorreu com o corte da rede principal e a soldagem da 

válvula ligando diretamente as extremidades da rede, conforme ilustrado 

na Foto 90 abaixo. 

Outra vantagem deste modelo é a utilização da estrutura da calha 

como berço do corpo da válvula, o que propicia maior rigidez ao 

conjunto, evitando assim recalques entre a válvula e a rede, comumente 

observada no modelo de implantação destas válvulas diretamente no solo. 

A instalação do corpo da válvula não apresentou problemas 

ergonômicos, sendo que todas as peças foram implantadas sem a remoção 

do duto da calha de plástico. 

 

Foto 90 - Montagem de válvula de gás natural – rede principal. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.25 Montagem do sistema de travamento. 

 

Para o estudo proposto, foi observado em campo durante o 

desenvolvimento das atividades, melhoria na produtividade no manuseio 

das redes sem o sistema de travamento e a integridade dos painéis parede 

sem estes, visto que estas não apresentaram alterações no seu encaixe na 
base. 

Assim, após a montagem de todas as redes, válvulas e derivações, 

além das caixas de distribuição, as travas que unem os painéis parede 

foram novamente recolocadas, conforme ilustrado na Foto 91, sendo esta 
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atividade de fácil execução e de extrema rapidez, sendo montada a média 

de 5 travas por minuto. 

 

Foto 91 - Montagem do sistema de travamento após montagem. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Das 15 travas, apenas uma teve que ser substituída devido à quebra 

da mesma no momento da nova instalação. Foi observado na peça que este 

fato ocorreu em função da redução na sua espessura, decorrente de erro na 

fabricação, devido ao avanço da serra no momento do corte. Em condições 

de produção em série em grande escala, este risco é eliminado devido ao 

sistema construtivo que deverá ser empregado para a produção destas 

peças. 

 

3.3.2.26 Cobertura e proteção das redes. 

 

Após a conclusão da montagem das baias, instalação das redes e 

caixas, todo o sistema foi coberto com areia, conforme Foto 92, visando 

além de proteção mecânica das redes, servir como base para a 

implantação da pavimentação da calçada. 

Nas primeiras versões da vala técnica proposta, principalmente 

antes de 2014, estavam previstas tampas, seguindo o modelo de galeria 

técnica não visitável, segundo a literatura corrente apresentada no capitulo 

2, sendo este modelo descartado devido aos seguintes motivos: 
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a) Acúmulo de gases em caso de vazamento da rede de gás 

canalizado ou elemento gerador, como solos na tampa; 

b) Possibilidade do rompimento da estrutura da tampa, 

ocasionando desmoronamento e destruição da estrutura da 

calçada. 

Assim, o modelo adotado, demonstrou grande facilidade na 

montagem e fácil remoção e recolocação, visando futura manutenção e 

ampliação dos sistemas. 

Outro ponto abordado é a condição dos solos arenosos, que têm 

boa capacidade de carga dada a incompressibilidade da areia, inclusive 

tendo a água ação benéfica sobre este, visto que no modelo corrente foi 

adotado compactação hidráulica para o adensamento da estrutura, sendo 

que no caso de lençol freático elevado, chuvas intensas e pequenos 

vazamentos não destroem a estrutura do pavimento. 

Foto 92 - Cobertura das redes com areia. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.27 Sistema de esgotamento sanitário - Cruzamento 

 

Dado o modelo adotado no Brasil de redes de esgoto que operam 

sob a ação da gravidade, esta não foi inserida nas baias de plástico, sendo 

construído sistema em separado, anexo a ciclovia para a incorporação 

desta rede. Esta condição rendeu ao modelo adotado a garantia de 

profundidade uniforme da estrutura da calha de plástico. 

Assim, no modelo adotado, as redes de esgoto cruzam a estrutura 

da vala técnica de maneira ortogonal, sendo sua cota de implantação 

prevista com 30 cm abaixo das redes implantadas, atendendo a legislação 

pertinente quanto a distância entre redes, conforme Foto 93. 
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Esta deverá ser prevista e instalada anteriormente a implantação 

das bases dos painéis parede, sendo de fácil montagem nestas condições. 

Em situação de futura necessidade de implantação desta rede, dado ao 

curto trecho a ser transposto, foi sugerida a escavação em ponto abaixo da 

base através de cravação de tubo camisa em PVC em diâmetro superior a 

esta rede e posterior inserção desta no seu interior.  

 

Foto 93 - Passagem da rede de esgoto abaixo da base e painéis. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.28 Sistema de esgotamento sanitário – Rede principal. 

 

A implantação da rede coletora de esgotamento sanitário, conforme 

detalhado anteriormente na Figura 45, foi executada em conjunto com a 

implantação do gasoduto de alta pressão e o sistema de drenagem, visando 

a escavação em uma única vala, conforme ilustrado na Foto 94. 

Para este caso, para a cobertura das redes foi optado em utilizar o 

mesmo solo escavado, devido a pequena quantidade de intervenções 

futuras previstas nestas redes, o que não justificaria a troca de solo por 

areia devido a este motivo. 

Apesar do grande volume escavado, a facilidade na implantação 

das redes com uma única vala, apresentou ser mais produtivo do que a 

execução em separado das escavações, principalmente devido a pequena 

espessura do solo que separaria estas valas em caso de escavações 

independentes, correndo riscos de desmoronamentos. Outra vantagem da 
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escavação única é durante a implantação de caixas de inspeção na rede 

coletora de esgoto, que neste caso não foi instalada, mas indispensável em 

rede interligada a rede em operação. 

Devido a condição de projeto piloto, em que o mesmo não foi 

interligado a rede, foi adotada a profundidade de vala de 1,20 metros, 

visando a exclusão da necessidade de escoramento. Cabe ressaltar que em 

caso de implantação em sistema em operação, deverá ser prevista tal 

estrutura de proteção. Assim, deverá ser inicialmente instalada a rede de 

esgoto, devido a sua maior profundidade, seguida do sistema de drenagem 

e por último, do gasoduto, a profundidade mínima de 90 cm. 

 

Foto 94- Montagem do sistema de esgotamento sanitário, gasoduto de alta 

pressão e sistema de drenagem. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.29 Sistema de distribuição de gás natural – linha tronco. 

 

Para ao modelo adotado, foi definida a premissa de distribuição de 

gás em alta pressão (até 17 kgf/cm
2
), que alimentará estações de redução de 

pressão, em que a pressão será reduzida para até 1kgf/cm
2
, visando a 

distribuição de redes em calçada e ligação aos clientes. 

Este modelo, diferente do apresentado no Capitulo 2 que é 

largamente empregado, já é operado em várias partes do mundo, e no 

Brasil, principalmente no Estado de São Paulo. O diferencial deste modelo 
é o conceito das redes que alimentam os clientes estarem localizadas na 

calçada. Esta condição facilita a implantação, devido a não destruição do 

pavimento e a baixa profundidade, mas também gera insegurança devido a 

falta de segurança destas redes na condição atual. 

Sistema de 

drenagem 

Gasoduto de 

alta pressão 

Sistema 

sanitário. 
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Outra grande inovação no sistema apresentado foi a utilização na 

construção da rede de gás canalizado de duto em Poliamida PA 12, 

conforme a ABNT NBR ISO 16486-6:2014 (ABNT 2014) em substituição 

a rede de aço carbono, geralmente utilizado para esta classe de pressão. 

A construção do gasoduto com este material reduz drasticamente a 

utilização de mão de obra para a implantação destas redes, visto que para o 

projeto foi utilizado apenas um funcionário com o apoio de um veículo de 

pequeno porte, conforme ilustrado na Foto 95 abaixo. Em situação análoga, 

uma rede de aço carbono na mesma bitola consumiria a média de 8 

funcionários, além da utilização de grande quantidade de equipamentos e 

veículos. 

 

Foto 95 - Construção de gasoduto de alta pressão - Poliamida PA 12 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.30 Sistema de distribuição de gás natural – linha tronco e rede de 

calçada. 

 

Nestas condições, outra grande vantagem do modelo de 

distribuição adotado é a interligação de poucos pontos a rede de alta 

pressão, sendo estes apenas nas caixas de redução de pressão (CRP), que 

atenderá a rede de baixa pressão para distribuição na calçada e 

interligação aos clientes, conforme Fotos 96 e 97. No modelo proposto, 

uma caixa de redução de pressão atenderá em média uma quadra, podendo 
haver redundância no abastecimento da quadra por rua oposta, garantindo 

o fornecimento em caso de falha do sistema ou em situações de 

manutenção. 
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Foto 96 - Montagem de Caixa Redutora de Pressão (CRP) – Gás natural. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Foto 97 - detalhe de esquina com redes implantadas. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.31 Sistema de drenagem com filtragem e infiltração. 

 

O sistema de drenagem adotado vem a complementar todo o 

sistema, buscando um modelo completo e sustentável para as redes de 

infraestrutura. O conceito básico está fundamentado na concepção de um 

sistema de coleta, armazenamento, filtragem, infiltração e condução das 

águas das chuvas. 

O sistema foi construído utilizando cascalho e brita reciclada, sendo 

envolvido por material geotêxtil, conforme detalhado na Figura 45 

apresentado anteriormente e na Foto 101 abaixo. 

Sua construção foi composta de montagem do material geotêxtil, 

lançamento da primeira camada de material drenante (brita e cascalho 

Gasoduto de 

alta pressão 

Gasoduto de 

baixa pressão 

Gasoduto de 

alta pressão 

Gasoduto de 

baixa pressão 

CRP 

CRP 
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reciclado) em cota correspondente a implantação do tubo, respeitando a 

declividade para escoamento da água, implantação do tubo drenante e a 

inserção de tubo em PVC 100 mm como elemento extravasor do sistema de 

coleta para entrada de água em caso de falha no sistema de filtragem ou 

chuva excessiva e cobertura do tubo com material reciclado até a cota 

correspondente do projeto, conforme Fotos 98 e 99. 

 

Foto 98 - Sistema de drenagem e tubo extravasor de chuva. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

O acabamento do sistema foi feito com a inserção de meio fio em 

concreto, conforme ilustrado na Foto 102, em que este constituiu a caixa 

que receberá as águas provenientes das chuvas, seu armazenamento e 

posterior condução ao sistema de filtragem. A cota do sistema na área 

interna está prevista para operar a 10 cm abaixo do nível do pavimento da 

ciclovia e pista de rolamento, garantindo uma área de armazenamento. 

Atenção especial deverá ser tomada na finalização do tubo de PVC 

100 mm que liga direto a rede coletora de concreto, sem passagem pelo 

sistema de filtragem. 

Foi instalado peça de acabamento neste tubo de PVC 100 mm, 

composto de Joelho composto do mesmo material e bitola, com cota final 1 

cm abaixo da cota do pavimento. Tal dispositivo garante que em uma 

eventual chuva de grandes proporções, a água escoe direto para o tubo de 

concreto quando for atingido a cota de 1 cm abaixo do pavimento, evitando 

o acúmulo de água sobre a ciclovia e o pavimento da rua. 

Também foi implantado plantas que além de compor uma visão 

agradável do sistema, auxiliam como barreira física, reduzindo a 

transposição de pedestres fora dos locais das faixas definidas para o 

cruzamento das vias. 

186



 

É objeto de estudo futuro a utilização desta vegetação para auxiliar 

na filtragem da água proveniente das chuvas, que sofre contaminação de 

diversos agentes como poeira, detritos e metais pesados e óleos 

provenientes dos veículos que transitam sobre o pavimento das ruas. 

Outra vantagem esperada do sistema é a contribuição com o lençol 

freático local devido a infiltração e a redução do volume de água para o 

destino final desta. O sistema também poderá operar de maneira reversa, 

atuando como um dreno no caso de terrenos com lençol freático aflorante. 

Deverá ser analisada pontualmente em cada caso a iteração deste 

sistema com a base do pavimento da rua, que deverá ser desenvolvido 

prevendo as contribuições de água em cota abaixo do pavimento por 

infiltração. 

 

Foto 99 - Visão geral do sistema de drenagem 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.32 Detalhes construtivos do sistema INFRAVIA. 

 

Paralelo as atividades de implantação do sistema, foram 

observados o desempenho das peças do sistema frente a diversas situações 

de campo, principalmente as relacionadas aos esforços mecânico frente a 

iteração das peças junto ao funcionários, conforme ilustrado nas Fotos 

100 e 101. Tanto o sistema de caixas, quanto os painéis parede e sistema 

de travas, suportaram o transito de funcionários sem a ocorrência de 

danos. 

Ensaios e testes específicos deverão ser executados para avaliar a 

capacidade de carga e demais dados técnicos das caixas e estruturas do 

sistema, que neste momento não fazem parte do escopo da pesquisa. 
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Foto 100 - Sobrecarga sobre caixa de derivação para cliente 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Foto 101 - Sobrecarga sobre trava de placa durante a montagem. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

A construção do protótipo, apesar de projetada e programada, 

apresentou inúmeros casos de aprendizado em campo, principalmente 

devido à condição da inovação do sistema, onde todas as atividades foram 

inéditas. 

Uma das facilidades observadas na construção do protótipo foi a 

execução de furação nas caixas de derivação e alterações nas mesmas, 

devido a pequenas mudanças em campo. Para a inserção de furos para 

passagem dos dutos foi utilizada serra copo, empregada na furação para 

madeira, acoplada a furadeira elétrica, conforme ilustrado na Foto 102 

abaixo. 
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Foto 102 - Abertura nas caixas de derivação para inserção de tubos. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Outro ponto a ser avaliado é o acabamento dos tubos das redes 

dentro das caixas. Foi estabelecida uma folga do material, conforme 

ilustrado na Foto 103, mas deverão ser previstos estudos para 

desenvolvimento de sistema de acabamento na cabeça do tubo, como 

sistema de trava, fixando este na parede da caixa, evitando assim seu 

deslocamento para fora da caixa e o excesso deste no interior da mesma, o 

que acarreta perda de espaço interno. 

 

 

Foto 103 - Detalhe das redes dentro das caixas de distribuição. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 
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O acabamento metálico das caixas, que serve de base para as 

tampas, que inicialmente foram fixados na parte externa das caixas, 

conforme ilustrado na Foto 104, deve ser melhor detalhado e estudado. 

Durante a montagem, observou-se que os mesmos montados na parte 

interna aumentaria a resistência da estrutura e também facilitaria a 

soldagem das dobradiças, caso fosse adotado este padrão de abertura. 

 

Foto 104 - Detalhe do suporte da tampa de ferro fundido 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

É importante o correto referenciamento das cotas do pavimento 

devido a cota de chegada das caixas. Deverão ser observadas a declividade 

da calçada e verificar a correta medida no ponto de cruzamento do 

pavimento com a tampa da caixa. A Foto 104 ilustra a importância da 

coordenação do nível do pavimento da calçada e a altura das caixas, para 

que não ocorram desajustes nas tampas e pontos de rebaixamento. No 

projeto piloto, a tampa acabada ficou no mesmo nível do pavimento, 

conforme Fotos 105 e 106, evitando assim futuros acidentes. 
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Foto 105 - Montagem da pavimentação sobre o sistema. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Foto 106 - Detalhe da tampa de ferro fundido e acabamento. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.3.2.33 Finalização da construção do sistema INFRAVIA. 

 
A obra foi concluída em maio de 2016, com a finalização da 

pavimentação e processo de limpeza, conforme ilustrado na Foto 107, 

sendo também ilustrado na Foto 108, através de montagem fotográfica, o 

antes e depois da pavimentação no sistema INFRAVIA, detalhando o 
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sistema de baias em plástico reciclado e depois o sistema completo, 

incluindo a vegetação no sistema de drenagem. 

 

Foto 107 - Sistema acabado com a pavimentação. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Foto 108 - Montagem do antes e depois com pavimentação. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

3.4 TESTES DOS COMPONENTES E DO SISTEMA: 

 

3.4.1 Testes de expansão e operação do sistema INFRAVIA. 

 

Dado o grande número de serviços que compõem as atividades de 

operação, manutenção e expansão das instalações, esta pesquisa objetivou 
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focar na atividade de expansão da rede de gás natural, através da 

implantação de uma extensão a um novo cliente em uma rede de gás 

pressurizada. A escolha foi devida a esta atividade sendo considerada uma 

das mais perigosas, com uma história de acidentes e mortes. (Ramírez et 

al 2016) 

Assim, definida a atividade, foi escolhido um ponto para a inserção 

do novo ramal, bem como definida as tarefas a serem desenvolvidas, 

conforme ilustrado abaixo no fluxograma da montagem da Foto 109 e 

listagem abaixo, sendo detalhadas na sequência. O objetivo do teste foi 

comparar esta atividade com a similar de instalação de ramal em cliente 

com rede individualizada de gás natural. 

 

Foto 109 – Montagem do fluxograma das tarefas de teste no sistema. 

 
Fonte: AUTOR 2016. 

 

a) Abertura da pavimentação por operação manual (pá / picareta); 

b) Remoção manual dos blocos de concreto; 

c) Remoção da cobertura de areia com equipamento de sucção 

(podendo ser também manual – pá); 

d) Limpeza da baia e preparo da rede a ser conectada; 

e) Implantação do ramal do cliente em rede de gás pressurizado 
através da técnica de ―furo em carga‖ - ("hot tapping"); 

f) Encerramento das instalações e pavimentação 

 

 

193



 

3.4.1.1 Atividades iniciais e apresentação do teste – Evento Técnico – 

Dia de Campo. 

 

A atividade de teste do sistema ocorreu em conjunto com evento 

técnico, para divulgação do projeto INFRAVIA, em parceria com a 

VERMEER, empresa americana parceira do projeto que disponibilizou 

equipamento de escavação a vácuo Vac-Tron, para testes em rede de 

infraestrutura compartilhada, com a implantação de derivações para 

clientes em rede de gás canalizado. 

O evento ocorreu no dia 28 de julho de 2016, no Sapiens Parque, 

em estrutura anexa ao prédio do INPETRO-UFSC - Instituto de Petróleo, 

Gás e Energia - Sapiens Parque e contou com a participação de membros 

de diversas entidades de pesquisa, órgãos governamentais, 

concessionárias e técnicos da área. 

Inicialmente, foi apresentado o projeto e suas características ao 

público presente, bem como as atividades que seriam desenvolvidas 

durante os testes no sistema INFRAVIA, conforme apresentado na Foto 

110. Dado ao baixo risco da atividade de escavação e devido a não 

utilização de retroescavadeiras, serras para corte de piso, todas as 

atividades puderam ser acompanhadas no entorno do local sem a 

necessidade de interdição de toda a calçada. 

Tal fato torna-se importante, visto que em condições de real uso do 

sistema, será necessária apenas a interdição do local de atuação das 

equipes, não alterando assim o tráfego de veículos no entorno das obras e 

parcialmente de pessoas, impactando positivamente na mobilidade 

urbana. 

Para fins de testes na rede de gás canalizado, esta estava 

pressurizada a 1,50 Kgf/cm
2
com gás Nitrogênio, sendo este gás inerte, e o 

mesmo empregado em testes de redes de gás canalizado. A utilização 

deste gás foi também visando à redução dos riscos aos operários durante 

as atividades. 
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Foto 110 - apresentação do sistema e objetivos do teste em rede de gás 

canalizado. 

 
Fonte: AUTOR  2016. 

 

3.4.1.2 Abertura da pavimentação por operação manual 

 

Após a apresentação do projeto e das tarefas, a atividade iniciou 

com a abertura do pavimento removível com o auxílio de pá e picareta, 

conforme Foto 111, não danificando as primeiras peças removidas, tendo 

a atuação de apenas um funcionário por cerca de 5 minutos. 

 

Foto 111 - Abertura de pavimentação removível 

 
Fonte: AUTOR 2016.  
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3.4.1.3 Remoção manual dos blocos de concreto. 

 

Os demais blocos foram retirados sem o auxílio de equipamentos, 

sendo os mesmos depositados ao lado para posterior recolocação, 

conforme Foto 112. 

 

Foto 112 - Remoção de pavimentação - blocos de concreto 

 
Fonte: AUTOR 2016. 

 

3.4.1.4 Remoção da cobertura de areia com equipamento de sucção. 

 

A cobertura de areia, base da calçada e a cobertura das redes foi 

removida com o auxílio de equipamento de escavação à vácuo, 

disponibilizado por um dos patrocinadores da pesquisa. Tal escolha foi 

devida a facilidade na remoção desta camada, segurança física das redes, 

evitando o contato de ferramentas de corte com estas, segurança dos 

operários, evitando o contato, principalmente em redes energizadas e a 

possibilidade de reaproveitamento do material removido. 

A tarefa foi desenvolvida por apenas um funcionário durante 

aproximadamente 15 minutos, conforme ilustrado na Foto 113, sendo o 

equipamento de sucção disposto ao lado do local. Em condições de real 

operação, devido à extensão da mangueira do equipamento, o veículo 

poderá estar estacionado em vaga próxima ao local, não sendo necessária 
a interdição da pista de rolamento para tal operação. 

Para esta tarefa, poderá também ser desenvolvida escavação 

manual através do uso de pá, tomando-se o devido cuidado, no momento 

de limpeza das baias que contém as redes, não sendo necessário o uso de 

quaisquer outros equipamentos de escavação, como retroescavadeiras. 
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Foto 113 - Remoção da cobertura de areia com equipamento de sucção. 

 
Fonte: AUTOR 2016. 

 

3.4.1.5 Limpeza da baia e preparo da rede a ser conectada. 

 

Outra grande vantagem da utilização do equipamento de escavação 

a sucção foi a limpeza da baia que contem a rede, deixando esta pronta 

para o início da atividade de interligação na rede principal, sendo uma 

operação segura, não atingindo as outras instalações, conforme ilustrado 

na Figura 114. 

Outro fato também abordado é a segurança dos funcionários 

relacionada à profundidade da vala e das redes. A profundidade média de 

trabalho é da ordem de 90 cm, sendo muito segura, devido a exclusão dos 

riscos de desabamento e proporcionando grande rapidez as tarefas, não 

necessitando de escoramento para a vala, conforme Foto 115. 

 

Foto 114 - Limpeza da baia e preparo da rede a ser conectada 

 
Fonte: AUTOR 2016. 
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Foto 115 - Preparo do ramal para conexão na rede. 

 
Fonte: AUTOR 2016. 

 

3.4.1.6 Implantação do ramal do cliente – gás canalizado. 

 

A atividade de implantação de ramal de cliente em rede de gás 

canalizado pressurizado foi executada interligando um ramal de 2 metros 

de extensão no diâmetro de 32 mm em Polietileno de alta densidade 

(PEAD –PE 80), conforme Foto 114, incluindo uma válvula de mesmo 

diâmetro, a rede principal de distribuição no diâmetro de 63 mm em 

Polietileno de alta densidade (PEAD –PE 80), estando esta dentro da baia 

de plástico do sistema.  

A interligação foi feita através de um ―Tê de derivação‖, através da 

técnica de ―furo em carga‖, estando a rede pressurizada a 1,50 

Kgf/cm
2
com gás Nitrogênio. Tal atividade demandou 1 hora de atividade 

de dois funcionários, sendo um soldador de polietileno e um ajudante, 

conforme ilustrado na Figura 116. 
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Foto 116 - Montagem de ramal de cliente – Gás canalizado. 

 
Fonte: AUTOR 2016. 

 

Tal rapidez na execução é dada principalmente pela não 

necessidade de atividades iniciais como fechamento da via e serviços de 

demolição do pavimento da rua, bem como a drástica redução das 

atividades de escavação e por questões de ergonomia, visto a baixa 

profundidade da vala, onde o funcionário pode trabalhar durante todo o 

período sem a necessidade de escadas para acesso a vala, operando com 

as peças na altura entre o abdômen e dos ombros, não causando fadiga. 

Não havendo estrutura de escoramento, todo o espaço interno foi 

aproveitado pelo funcionário. 

Comparativamente, esta atividade em rede individualizada, 

localizada abaixo do pavimento das ruas, tem em média a profundidade de 

2,00 metros, havendo a necessidade de escoramento e demandam em 

média 2 dias, com uma equipe de 6 a 8 funcionários, utilizando no 

mínimo uma retroescavadeira para remoção do pavimento, 1 caminhão 

caçamba para transporte de novos insumos e do detrito oriundo das 

escavações e um carro de apoio para transporte das equipes.  
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Foto 117 - Ramal de cliente– gás canalizado concluído. 

 
Fonte: AUTOR 2016. 

 

Após a conclusão do ramal do cliente, incluindo sua válvula de 

bloqueio, conforme ilustrado na Foto 117, todo o conjunto foi testado, 

para verificar a ocorrência de vazamentos na sua estrutura. Durante a 

execução dos serviços, a pressão da linha principal foi monitorada, para 

verificar também possíveis vazamentos durante as atividades, conforme 

ilustrado na Foto 118. 

 

Foto 118 - Monitoramento da rede principal e ramal 

 
Fonte: AUTOR 2016.  

200



 

3.4.1.7 Conclusão das obras e considerações gerais. 

 

Após a finalização da implantação do ramal e seus testes, os 

serviços de fechamento da pavimentação foram conclusos ainda no 

período da manhã, conforme Foto 119, reafirmando a grande facilidade e 

produtividade do sistema para a implantação de ramais, onde foi 

consumido apenas 3 horas para todas as atividades. 

Outro ponto levantado no processo final de inspeção da obra foi o 

abaulamento dos painéis parede em uma das caixas, que compõe o 

sistema, conforme a Foto 120. Tal fato ocorreu justamente no ponto de 

união entre os painéis, devido a remoção do sistema de trava para a 

montagem da caixa de derivação naquele ponto. Recomenda-se que nestes 

pontos não sejam inseridas caixas ou a criação de trava específica. 

 

Foto 119 - Aspecto geral do sistema após a intervenção 

 
Fonte: AUTOR 2016. 

 

Foto 120 - Falhas detectadas - Abaulamento de painel parede 

 
Fonte: AUTOR (2016)  
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3.5 ―GESTÃO DO CONHECIMENTO‖ E FERRAMENTAS DE 

PARTICIPAÇÃO TÉCNICA COLABORATIVA. 

 

3.5.1 Gestão de comunicação do Sistema INFRAVIA. 

 

A comunicação do projeto também foi um dos focos da pesquisa, 

pois tornou-se imprescindível a comunicação em ambos os sentido, 

apresentando o projeto INFRAVIA a todos os potenciais envolvidos, área 

técnica e público em geral e recebendo a percepção destes indivíduos em 

tempo hábil para análise e possíveis alterações, dando uma real condição 

de melhoria contínua ao sistema. 

Para tal ação, foi desenvolvida uma página na internet, 

(www.infravia.com) que tem como objetivo, fornecer informações 

técnicas sobre o sistema projetado e a pesquisa, informar sobre as ações 

que estão sendo desenvolvidas, com atualizações constantes e coletar 

informações, através de canal desenvolvido para este fim, através de email 

do projeto. 

Durante o período de construção e testes do protótipo no parque 

tecnológico, todas as atividades de campo foram monitoradas através de 

duas câmeras de alta resolução em ―Full HD‖ com resolução de 1.920 x 

1.080 linhas e cerca de 2 milhões de pixels, transmitida em tempo real, 

com acesso das imagens através da internet. Esta condição garantiu uma 

condição foi monitorado em tempo real e em qualquer lugar do mundo, 

através de computador, Tablet ou telefone celular, conforme ilustrado na 

Figura 61 abaixo, 
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Figura 61 - Monitoramento em tempo real e online das atividades de 

campo – interface via computador. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Visando interagir com um número maior de pessoas, a pesquisa 

também utilizou as mais populares ferramentas de multimídias, conforme 

abaixo descrito: 

 http://www.infravias.com/; 

 https://www.facebook.com/infravia; 

 https://twitter.com/infravias; 

 https://www.flickr.com/photos/infravias/; 

 https://www.youtube.com/channel/UCqU5JxfaFIJPCusTlgyK_Og; 

 https://www.linkedin.com/in/infravias-system-1b723b114/. 

 

O principal objetivo foi interagir de forma a repassar informações 

sobre o projeto e a pesquisa e ao mesmo tempo coletar dados referentes à 

percepção da população e técnicos sobre o sistema proposto e assim, 
desenvolver atualizações e melhorias no menor tempo possível. Tal 

ferramenta de gestão é amplamente e conhecida como ―ciclo PDCA‖, 

Também conhecido como ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming 

(ANDRADE 2003). 
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O ciclo PDCA foi criado por Shewhart, e divulgado pelo Dr. 

Edwards Deming que o utilizou com sucesso na década de 50, auxiliando 

os administradores daquela época, no planejamento da qualidade de seus 

produtos. O ciclo PDCA é um modelo amplamente utilizado no auxilio da 

administração de projetos, com foco no gerenciamento da qualidade, 

podendo ser aplicado em diferentes seguimentos e empresas no mercado 

(ANDRADE 2003). 

O modelo consiste em uma sequência de etapas, que podem ser 

utilizadas para organização e controle de processos. O ciclo PDCA se 

divide em quatro etapas distintas e que se completam. Cada uma destas 

etapas, Plan (Planejamento), Do (Execução), Check (Verificação) e Act 

(Ação ou Ajuste), sendo que as atividades estão em constante avaliação e 

melhorias, conforme Figura 62. 

 

Figura 62 - Ciclo PDCA - Conceitos 

 
Fonte: SEGURANÇA DO TRABALHO CZ (2015). 

 

Além das ferramentas de comunicação multimídia, ocorreram 

diversos eventos para a apresentação do projeto e das atividades que 

estavam sendo desenvolvidas, buscando sempre o máximo de interação 

entre a pesquisa e o público que se queria atingir. 

No dia 7 de abril de 2016, foi realizada a montagem dos painéis de 

plástico reciclado e das redes de infraestrutura do sistema INFRAVIA. A 

montagem das estruturas foi aberta ao público e contou com a 

participação de gestores municipais de prefeituras da Grande 

Florianópolis, com representantes da Superintendência da Região 

Metropolitana da Grande Florianópolis – SUDERF, CREA-SC, SENGE-

SC, Universidade Federal de Santa Catarina, Companhias de 

infraestrutura e técnicos e especialistas da área de planejamento urbano e 

construção civil, conforme ilustrado nas Fotos 121 e 122 abaixo. 
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Foto 121 - Montagem do sistema INFRAVIA com a participação dos 

presentes 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Foto 122 – Apresentação do Sistema INFRAVIA a comunidade técnica. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

No dia 25 de abril de 2016, ocorreu o Seminário de Mobilidade e 

Gestão de Infraestrutura Urbana, no auditório do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA-SC, reunindo cerca de 80 participantes 
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entre representantes do ministério das Cidades, da Superintendência de 

Desenvolvimento da Região Metropolitana - SUDERF, da Prefeitura de 

Florianópolis e do Instituto de Planejamento Urbano - IPUF, da 

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, da Fundação de Amparo 

à Pesquisa - FAPESC, da ABTC/ABNT e da SCGÁS, entre outras 

instituições, conforme Foto 123. 

O objetivo do seminário foi apresentar os dados parciais da 

pesquisa e discutir com técnicos e gestores da área o tema abordado. 

 

Foto 123 - Seminário sobre Mobilidade e Gestão de Infraestrutura Urbana 

– Auditório do CREA-SC. 

 
Fonte: CREA-SC (2016) 

 

E, finalizando as atividades promovidas pela pesquisa, foi 

desenvolvido em 28 de julho de 2016 o evento ―INOVAÇÃO E 

SEGURANÇA EM REDES DE INFRAESTRUTURA URBANA‖, 

promovido em parceria entre o projeto INFRAVIA e a VERMEER, com 

demonstração de equipamento de escavação a vácuo Vac-Tron – 

Vermeer, em rede de infraestrutura compartilhada com a implantação de 

derivações para clientes em rede de gás canalizado, conforme apresentado 

na Figura 63, ilustrando o cartaz de divulgação do evento. 
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Figura 63 - Cartaz do evento - ―INOVAÇÃO E SEGURANÇA EM REDES 

DE INFRAESTRUTURA URBANA‖. 

 
Fonte: AUTOR (2016) 

 

Além das atividades promovidas pela pesquisa do projeto, o Autor 

também participou de eventos externos, promovidos por outros órgãos, em 

áreas correlatas ao tema da pesquisa, onde o projeto INFRAVIA foi 

apresentado e debatido com os participantes destes eventos. 

Em 16 de fevereiro de 2016, conforme Foto 124, o projeto 

INFRAVIA foi apresentado na 1º reunião da CE-18:600.25- Comissão de 

Estudo de Galerias Técnicas de Concreto para a criação da norma brasileira 

sobre o tema, a ABNT NBR 16584 - Galeria técnica pré-moldada em 

concreto para compartilhamento de infraestrutura e ordenamento do 

subsolo -publicada e em vigor a partir de 07/04/2017. 

 

Foto 124- Participação na CE-18:600.25 - Comissão de Estudo de 

Galerias Técnicas de Concreto 

 
Fonte: ABCP (2016) 
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Em 29 de junho de 2016, o Projeto INFRAVIA foi apresentado no 

7° Encontro Técnico da CASAN – Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento. O evento integrou a celebração dos 45 anos da Companhia, 

contando com a participação de mais de 500 técnicos da companhia e 

convidados, conforme ilustrado na Foto 125 abaixo. 

 

Foto 125 - 7° Encontro Técnico da CASAN 

 
Fonte: CASAN 2016 

 

A pesquisa também contou com a divulgação do projeto através de 

coletores de lixo plástico, construídos com placas plásticas que compõe a 

estrutura do sistema INFRAVIA, distribuídos em diversas instituições e 

eventos, com o intuito de divulgar o projeto e incentivar a coleta seletiva, 

principalmente do plástico e informando de sua destinação no projeto, 

conforme ilustrados na Foto 126. 
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Foto 126 - Coletor de plástico durante evento de montagem do sistema 

INFRAVIA 

 
Fonte: AUTOR (2016) 
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4 ANÁLISE TECNICA, ECONOMICA E DE GOVERNANÇA DO 

SISTEMA INFRAVIA. 

 

4.1 FATORES DE FORMAÇÃO DE CUSTOS EM 

INFRAESTRUTURA SUBTERRÂNEA. 

 

Um dos principais fatores na formação de preço dos serviços de 

infraestrutura subterrânea são os custos relacionados às etapas de 

construção e montagem civis das redes, principalmente por estas 

demandarem grande parte dos recursos de implantação (ELETROPAULO 

2016). Custos de mão-de-obra, mobilização de canteiros, contratação de 

equipes, treinamentos e gestão destes, bem como despesas administrativas 

e trabalhistas, colocam esta etapa com uma das mais onerosas do sistema, 

colocando os custos de obra civil de uma rede de distribuição elétrica da 

ordem de 70% dos custos totais destas, conforme ilustrado na Figura 64. 

 

Figura 64 - Custos de implantação de rede elétrica subterrânea. 

 
Fonte: ELETROPAULO (2016). 

 

211



 

Nesta mesma linha, as demais redes aéreas, como as redes de 

telecomunicação, dados e TV a Cabo seguem a mesma proporção, visto a 

similaridade das atividades desenvolvidas. Em proporção análoga, as 

redes que por conceito já se encontram enterradas, que são as redes de 

água potável e gás natural, seguem com proporções dos custos similares 

aos acima descritos (MASCARO 2005). 

Outro fato a ser destacado é que as redes aéreas hoje empregadas 

atuam de maneira integrada, sendo fixadas em um mesmo elemento 

(postes) as redes de baixa e média tensão, bem como as redes de 

telecomunicação, dados e TV a Cabo, conforme ilustrado nas Figuras 65, 

66 e 67 abaixo. Neste sentido, para a remoção da rede aérea de 

determinado trecho e a substituição pela subterrânea, torna-se imperativo 

a remoção de todas as redes, tanto de energia, como de telecomunicações. 

A ABNT NBR-15214: Rede de distribuição de energia elétrica – 

―Compartilhamento de infraestrutura com redes de telecomunicações‖ é a 

norma técnica de referência para o compartilhamento dos postes. As 

distribuidoras de energia elétrica devem seguir os padrões desta norma 

para garantir um acesso seguro das operadoras acessantes. Os requisitos 

técnicos de cada concessionária de energia são baseados na ABNT NBR-

15214. 
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Figura 65 - Distâncias do Compartilhamento do poste da Concessionária 

CELG. 

 
Fonte: CELG (2016). 
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Figura 66 - Distâncias do Compartilhamento do poste da Concessionária 

EDP. 

 
Fonte: EDP (2016) 
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Figura 67 - Distâncias do Compartilhamento do poste da Concessionária 

CELESC. 

 
Fonte: CELESC (2016). 

 

Neste aspecto, BANDOS (2008), apresenta que as agências 

reguladoras posicionam-se de forma diferente com relação ao 
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compartilhamento de infraestrutura. Assim, é importante esclarecer que a 

infraestrutura compartilhada, em 99,9% dos casos trata-se de 

compartilhamento entre empresas de energia elétrica e empresas de 

telecomunicações e que quase 100% das empresas de energia elétrica são 

detentoras da infraestrutura. 

Ainda segundo BANDOS (2008), existe, contudo, um contrato 

aprovado, ainda não homologado, compartilhando faixa de servidão de 

gasoduto, envolvendo a ANP, caso que tem a empresa de energia elétrica 

também como detentora da infraestrutura. Todos os demais casos 

envolvem apenas empresas reguladas pela ANEEL e pela ANATEL. 

Segundo ARANGO (2015), atualmente a situação de 

compartilhamento da infraestrutura de distribuição de energia elétrica 

encontra-se em uma situação de caos para alguns casos conforme 

ilustrado na Foto 127 abaixo. Os problemas mais relevantes desta má 

gestão dos ativos compartilhados podem ser listados abaixo:  

  Desordem na ocupação dos postes;  

 Ocupações clandestinas; 

 Desprezo pela ordem técnica e pela segurança das instalações; 

 Abandono de cabeamento desativado nos postes; 

 Não comparecimento em obras emergenciais ou programadas; 

 Não regularização das ocupações, mesmo as que implicam em 

segurança de terceiros e transeuntes; 

 Cabos baixos, arrebentados, pendurados nos postes ou nos vãos; 

 Ocorrência de acidentes com transeuntes, com danos pessoais e 

materiais (pessoas, motocicletas, automóveis, caminhões, etc.);  

 Danos à rede elétrica por abalroamento de cabos das ocupantes; 

 Ações judiciais de ressarcimento de danos a terceiros, lucros 

cessantes, danos morais, etc. contra as distribuidoras.  
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Foto 127- Rede aérea em São Paulo - Eletricidade e Telecomunicações. 

 
Fonte: O ESTADO DE SÃO PAULO (2014) 

 

Assim, a construção individualizada das redes subterrâneas, sem 

uma gestão integrada, onera sobremaneira a implantação destas redes, 

pois os custos de construção civil, responsáveis por mais de 70 % dos 

custos (ELETROPAULO 2016), não são compartilhados por estas 

companhias, inviabilizando em muitos casos uma política pública de 

enterramento de redes. 

Neste sentido, foi criada uma política pública de enterramento de 

redes no municio de São Paulo-SP, onde através da Lei nº 14.023, de 8 de 

julho de 2005 (SÃO PAULO 2005), que dispõe sobre a obrigatoriedade 

de tornar subterrâneo todo o cabeamento ora instalado no Município de 

São Paulo e dá outras providências, conforme apresentado na Figura 68, 

sendo que esta é palco de uma batalha jurídica entre as concessionárias e a 

prefeitura municipal. 
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Figura 68 - Lei nº 14.023, de 8 de julho de 2005 

 
Fonte: PREFEITURA DE SÃO PAULO (2005) 

 

Esta mesma lei teve na sua aprovação o veto do Artigo 2º, 

conforme abaixo o recorte do texto, que fixava o prazo de 5 anos para a 

execução destas obras 
(...) Acolhendo a proposta, por sua evidente importância 

para a Cidade, sou compelido, todavia, a apor-lhe veto parcial, 

atingindo o inteiro teor do parágrafo único do artigo 1º e o artigo 
2º, pelas razões a seguir expostas. No tocante à disposição contida 
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no artigo 2º do texto, é imperioso destacar que o volume de obras 

necessário à conversão de toda a rede aérea para subterrânea e os 

custos dela advindos tornam impraticável o prazo de 5 anos para o 
cumprimento da obrigação prevista no artigo 1º.  Com efeito, este 

Município conta hoje com cerca de 180.000 quilômetros de redes 

aéreas que ocupam a quase totalidade das 45.000 ruas oficiais. 
Então, para que o referido prazo fosse observado, 100 quilômetros 

de redes aéreas deveriam ser enterrados por dia! Ou seja, seria 
necessário enterrar o equivalente a 3 Marginais Tietê por dia, ida e 

volta! As obras correspondentes paralisariam a cidade, afetariam os 

trabalhos normais de manutenção e implantação da rede já 

existente e causariam nível de intervenção na cidade 

operacionalmente intolerável, sem contar os custos financeiros e 

urbanísticos daí decorrentes. Para efeito comparativo, a Av. 

Rebouças teve cerca de 4 quilômetros de rede convertida, e as 

obras demoraram 12 meses.  Isso não é tudo. Nesse prazo, 
precisariam ser enterrados não somente a fiação, mas também os 

transformadores e os demais equipamentos, e construídas milhares 

de caixas subterrâneas. Desse modo, a estimativa do custo dessa 

conversão atingiria cifras da ordem total de 250 bilhões de reais ou 

de 50 bilhões de reais por ano. Ou seja, o custo anual corresponde 
a três vezes e meia o Orçamento da Prefeitura de São 

Paulo.(...)Grifo nosso. 

 

Neste sentido, o Decreto nº 47.817, de 26 de outubro de 2006, que 

regulamenta a Lei nº 14.023, de 8 de julho de 2005, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de tornar subterrâneo todo o cabeamento instalado no 

Município de São Paulo, no seu artigo 2º. Determina que para o 

cumprimento da obrigação estabelecida no artigo 1º da lei ora 

regulamentada, as concessionárias de serviços públicos, as empresas 

estatais e as prestadoras de serviços que operam ou utilizam cabos aéreos 

na cidade de São Paulo deverão tornar subterrâneo o cabeamento aéreo 

existente na extensão de até 250 km (duzentos e cinquenta quilômetros) 

lineares de via por ano a ser definido pelo Executivo (SÃO PAULO 

2006). 

Apesar de constar em lei e regulamentada por decreto, o 

enterramento das redes não teve seu cumprimento por parte das 

concessionárias, tendo em 2015, nova ação da Prefeitura de São Paulo 

através de decreto para cumprimento (O ESTADO DE SÃO PAULO 

2015), sendo esta suspendida pela Justiça Federal em 18 de junho de 

2015. 
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Já em 2016, o atual prefeito do Município de São Paulo afirmou 

que irá fazer cumprir a Lei nº 14.023, de 8 de julho de 2005, (O ESTADO 

DE SÃO PAULO 2016) cobrando das concessionárias a execução das 

redes previstas em lei. Em contraponto, a concessionária de distribuição 

de eletricidade, afirma na mesma nota, que tal ação é economicamente 

inviável, visto os custos de implantação das redes de distribuição que 

variam de R$ 5.500,00 a R$ 10.000,00 o metro no trecho solicitado pela 

prefeitura. 

 

4.2 ANÁLISE DE GOVERNANÇA NA IMPLANTAÇÃO DE REDES 

ENTERRADAS. 

 

Como já citado anteriormente no Capitulo 2, são inúmeros os 

benefícios das redes elétricas enterradas em comparação a aérea, 

principalmente no tocante a confiabilidade do sistema (ELETROPAULO 

2013). Neste sentido, diversas cidades no mundo vem aportando recursos 

no enterramento das redes de infraestrutura, conforme apresentado na 

Figura 69 abaixo, onde o Brasil apresenta baixos índices, quando 

comparado a valores mundiais. 

 

Figura 69 - Cenário das redes enterradas no mundo. 

 
Fonte: ELETROPAULO (2013) 
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Neste sentido, além do Brasil apresentar baixos valores globais, 

relacionados a quantidade de rede elétrica enterrada em relação a aérea, 

também apresentamos baixas taxas de enterramento, conforme 

apresentado  

 

Figura 70 - Taxa anual de enterramento de redes elétricas 

 
Fonte: ELETROPAULO (2013) 

 

Visando mudanças no atual cenário do enterramento das redes 

elétricas e telefônicas, foi desenvolvido estudo por concessionária de 

energia elétrica Brasileira (ELETROPAULO 2013),visando mapear todos 

os atores envolvidos no processo, que vão além das concessionárias, 

atingindo também os entes das esferas municipal, estadual e federal, bem 

como a cadeia produtiva, conforme apresentado na Figura 71 abaixo. 

O estudo também sugere mudança na atual legislação, relacionando 

a isenção parcial de impostos que incidem sobre a cadeia produtiva que 

atinge as atividades, como ISS e ICMS. Também aborda a coparticipação, 

principalmente com os municípios na etapa de pavimentação, sendo que 

esta uma das mais onerosas e segundo MASCARÓ (2005), representa um 

terço dos custos de implantação de infraestrutura urbana, conforme 

detalhado anteriormente na Figura 2.  
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Figura 71 - Propostas de mudança no cenário do enterramento das redes 

elétricas e de telefonia. 

 
Fonte: ELETROPAULO (2013) 

 

O estudo aborda também, segundo ilustrado na Figura 71, como 

possível forma de contribuição no enterramento das redes a parceria para 

a divisão dos custos das obras civil com outras ―utilities‖ 

(concessionárias). 

Neste sentido, foi desenvolvido estudo pelo U.S. DEPARTMENT 

OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (1983), onde em 

pesquisa à empresas Americanas que adotaram o compartilhamento de 

custos das obras civis para a implantação de redes, conforme detalhado na 

Figura 72 abaixo, sendo concessionárias de energia elétrica, 

telecomunicação, TV a Cabo e Gás canalizado, estas apresentaram 

redução de até 60% no seus custos de implantação de obras civis para a 
implantação de redes. Neste sentido, conforme dados já apresentado na 

Figura 64, os custos de obras civis na rede de energia elétrica no Brasil 

representam em média 70% dos custos totais da obra (ELETROPAULO 

2016). 
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Assim, diante dos fatos acima apresentados, deve-se identificar 

oportunidades de sinergias com todas as partes interessadas para dividir os 

custos de obras civil, principalmente entre as concessionárias de 

infraestrutura, trazendo ganhos a todos os participantes. 

 

Figura 72 - Estudo americano relativo à redução de custos na implantação 

compartilhada de redes. 

 
Fonte: U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN 

DEVELOPMENT (1983)  
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4.3 ANÁLISE DE CUSTOS NO COMPARTILHAMENTO DE REDES 

DE INFRAESTRUTURA DE PROJETO PILOTO. 

 

Foi desenvolvido modelo de infraestrutura compartilhada, 

denominado sistema INFRAVIA, onde este agrega diversas redes de 

infraestrutura em um sistema subterrâneo, conforme já detalhado no 

Capítulo 3 e avaliado os resultados da implantação e testes de projeto 

piloto deste sistema em um parque tecnológico. 

Dado a grande diversidade das redes que agrega o sistema, esta 

análise econômica se restringiu a analisar a relação de custos para a 

produção de rede de distribuição de gás natural, adotando simplificações 

na sua concepção e análise, visto que não envolve cálculo de vazão e 

dimensionamento da rede, adotando um modelo genérico, conforme 

apresentado no Capitulo 3. 

Nestas condições, também foi analisado a inclusão de um novo 

cliente nesta rede implantada, tendo como objetivo não apenas quantificar 

os custos de produção, mas também analisar fatores relacionados 

principalmente entre a interface operativa das redes e a segurança destas e 

dos funcionários que atuaram durante estas atividades, visto a rede estar 

pressurizada e em condições de operação. 

Sob o modelo proposto foi desenvolvida análise técnica financeira 

visando obter valores comparativos estimados para construção da rede de 

gás natural, foco desta análise. Foram avaliadas redes em PEAD PE 80 - 

63 mm nos processos de Vala Técnica (sistema INFRAVIA), método não 

destrutivo (Furo direcional) e método destrutivo (Vala a céu aberto). 

Também foram avaliados os valores comparativos estimados para 

implantação de cliente a rede de PEAD PE 80 - 125 mm nos processos de 

Vala Técnica, método não destrutivo (Furo direcional) e método 

destrutivo (Vala a céu aberto). 

Não foi computado no custo o lançamento dos cabos elétricos, 

visto que este é comum tanto no sistema individualizado, quanto no 

sistema de compartilhamento das redes. 

A análise econômica focou na construção do modelo simplificado 

do sistema INFRAVIA (gás natural - 1 tubo 63 mm PEAD, 

telecomunicação – 10 tubos 40 mm PEAD, água potável – 1 tubo 100 mm 

PVC, Eletricidade Baixa tensão – 4 tubos 125 mm PEAD e Eletricidade 

media tensão e iluminação pública– 4 tubos 125 mm PEAD, conforme 

apresentado no Capitulo 3, sendo este apenas o sistema de calçada, 

excluindo a ciclovia e o sistema de drenagem, adotando uma largura de 

calçada de 2,90 metros. 
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Para levantamento de custos de construção do sistema INFRAVIA, 

foram adotados como parâmetros os índices de produção obtidos durante 

a construção do protótipo no parque tecnológico, e seus respectivos custos 

unitários tendo como base o mês de janeiro de 2016, precificados através 

dos dados do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 

Construção Civil (SINAPI), sendo este adotado devido a característica das 

obras de infraestruturas representarem muitas vezes recursos oriundos de 

empresas públicas e de economia mista. 

O Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção 

Civil (SINAPI) é indicado pelo Decreto 7983/2013, que estabelece regras 

e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços 

de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da 

União, para obtenção de referência de custo, e pela Lei 13.303/2016, que 

dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de 

economia mista e de suas subsidiárias (CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL 2016). 

A forma de rateio dos custos de construção do sistema foi adotada 

conforme apresentado em estudo com companhias Americanas (U.S. 

DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 1983) 

tendo como premissa a divisão igualitária dos custos de produção do 

sistema INFRAVIA, sendo o valor total dividido pelo número de baias (5 

unidades), visto principalmente que estas apresentam dimensões idênticas. 

A Tabela 1 abaixo ilustra a composição e o preço final estimado de 

construção por metro linear de estrutura, bem como o valor rateado 

uniforme para cada concessionária (gás natural, água potável, 

telecomunicações e eletricidade). 

Assim, para o modelo acima descrito, temos um custo total de 

R$723,34 por metro linear de estrutura lançada e calçada de 2,90 metros. 

Esta estrutura rateada dá um total de R$144,67 por baia de infraestrutura 

utilizada. 
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Tabela 3 - Composição de custos - Sistema INFRAVIA 

Fonte: AUTOR  2016  
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Para a composição dos custos de implantação de rede de gás 

natural individualizada, foram utilizados os valores de custos unitários 

apresentados em edital Nº 20150004/CEGÁS/CCC de companhia 

distribuidora de gás canalizado apresentado em concorrência pública 

nacional (CEGÁS 2015). 

Foram desenvolvidos os custos relativos aos dois métodos 

empregados pelas companhias distribuidoras no Brasil, conforme 

detalhados no Capítulo 3, que é o método destrutivo (VALA) e o método 

não destrutivo (MND), conforme detalhado abaixo na Tabela 2. 

Ainda foram analisados os custos de recuperação do pavimento 

após a implantação das redes, sendo a recuperação apenas nos pontos 

atingidos e com pavimentação de meia pista de rolamento. Esta condição 

é muitas vezes imposta pelo poder concedente da licença, que geralmente 

são as prefeituras, visto que a pavimentação pontual além de causar 

grande desconforto ao usuário da pista reduz consideravelmente a vida do 

pavimento por problemas de recalque destes pontos e infiltração. 
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Tabela 4 - composição de custos método convencional - Comparação de 

custos 

Fonte: AUTOR 2016 

 

Assim, conforme apresentado na Tabela 2 acima, quando 

comparamos a implantação do sistema INFRAVIA com o sistema 

individualizado, temos uma redução de custos na implantação que variam 

da ordem de 66,59% a 79,90%. 

A condição de necessidade de rede em ambos os lados da rua, 

apesar de duplicar a rede de distribuição no trecho de rua analisado, ainda 

representaria uma economia da ordem de 35% a 60%, levando em 

consideração os inúmeros benefícios como a substituição de um modelo 
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de distribuição radial por um modelo matricial, com redundância no 

sistema de operação e segurança. 

Não estão incluídos os custos indiretos, observados no modelo de 

redes no pavimento, onde existe redução na mobilidade urbana e outros 

inconvenientes frente à interdição parcial ou total do trecho que está 

sendo operado, sendo que em estudos estimam que somente no Reino 

Unido, as obras de rua custam 7 bilhões de libras anuais, compreendendo 

5,5 bilhões de libras em custos sociais e indiretos e 1,5 bilhões de libras 

em custos diretos (MCMAHON et al., 2005). 

No modelo atual, com infraestruturas individualizadas, temos uma 

rede de gás canalizado disposta no terço médio do pavimento a uma 

profundidade que varia entre 0,90m a 1,50m e implantação de válvula de 

derivação, situada na calçada. 

Assim, para a implantação de uma derivação da rede principal para 

um cliente, é necessária a intervenção no pavimento e calçada, 

interligando a rede principal ao ramal. 

Os valores estimados para os serviços que compreendem a 

demolição parcial de pavimento, escavação mecânica, escoramento de 

vala, escavação manual, transporte de material, interligação do ―Te de 

Serviço‖, construção de ramal, reaterro com material importado e nova 

pavimentação custam em R$ 5.150,90 por intervenção, conforme 

apresentado na Tabela 4, para implantação de uma válvula para um cliente 

em rede em carga. 

A simulação de custos apresentada abaixo na Tabela 03 detalha a 

mesma atividade desenvolvida no sistema INFRAVIA, com os serviços 

de remoção de pavimento da calçada e camada de areia, furação em carga 

para montagem de ―Te de serviço‖, montagem de válvula de cliente, 

reaterro com compactação hidráulica visando reduzir os riscos de dano a 

rede e recomposição do pavimento com montagem de tampa de caixa de 

válvula. 

O custo apresentado para este serviço, com base nos índices de 

produtividade obtidos através da construção do projeto piloto no parque 

tecnológico foi de R$ 522,29 por intervenção, representando uma redução 

de custos da ordem de 89,86% quando comparado ao modelo atual. 

A condição de execução dos serviços na calçada a baixa 

profundidade, bem como a simplificação das etapas construtivas, reduzem 

significativamente os custos devido a exclusão do uso de equipamentos 

como retroescavadeiras e caminhão caçamba para corte e transporte de 

material do pavimento e horas relativas a equipe de produção. 

Este fato, aliado aos demais acima citados, proporcionam a 

proposta a condição de expandir de sobremaneira o uso do gás natural em 
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área urbana, ampliando seu uso e chegando a grupo de clientes onde na 

condição atual não existe viabilidade econômica. 

 

Tabela 5 - Composição de custos implantação de ramal - INFRAVIA. 

Fonte: AUTOR  2016 

230



 

Tabela 6 - Composição de custos - implantação de ramal sistema 

INFRAVIA e comparativo com sistema atual 

Fonte: AUTOR  2016  
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4.4 VANTAGENS E DIFICULDADES APRESENTADAS PELO 

COMPARTILHAMENTO DE REDES 

 

Segundo KUHN(2002), em empreendimentos já implantados nos 

Estado Unidos, podemos citar as seguintes vantagens e desvantagens a 

respeito da utilização de vala compartilhada: 

 

Vantagens: 

• Reduz os custos de instalação e manutenção; 

• Acomoda várias redes de infraestrutura; 

• Impacta positivamente na segurança e na construção; 

• Requer uma área menor dentro da faixa de domínio público; 

• Requer menor tempo de construção; 

• Requer menos tempo para realizar inspeções; 

• Melhora a longo prazo a identificação e rastreamento das redes 

dentro faixa de domínio público; 

• Minimiza o impacto sobre o meio ambiente; 

• Oferece benefícios em áreas onde o tipo de solo envolve custos 

elevados de escavação. 

 

Desvantagens 

• É incomum em instalações subterrâneas, sendo pouco conhecido; 

• Necessidade de coordenação detalhada entre concessionárias para 

a conclusão bem sucedida; 

• Dificulta acordos para parâmetros de projeto e custos 

compartilhados entre as concessionárias participantes; 

• Requer uma concessionária para assumir um papel de liderança 

no projeto e na construção. 

 

Comparativamente, no projeto piloto implantado, foram 

observados os seguintes pontos, reforçando os já observados pela 

literatura corretne: 

 

a) Aspectos de Segurança  

 Escavação em profundidade abaixo de 1,25m – Sem necessidade 

de escoramento; 

 Desnecessária a utilização de equipamentos de escavação 

ferramenta de corte, principalmente com disco, para abertura do 

pavimento, evitando assim risco tanto para o operador do 

equipamento, quanto para as redes; 
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 Possibilidade do uso de equipamento de sucção para remoção do 

material da vala - Aprox. 150 litros por interligação; 

 Redução da indisponibilidade dos sistemas ocasionada por choque 

de veículos, vandalismo e furto de energia e dados 

 

b)  Ordenamento e cadastro urbano  

 Redes em posições definidas; 

 Conhecimento preciso da localização de cada rede; 

 Derivações e interligações com parâmetros definidos e 

conhecidos; 

 

c)  Sustentabilidade na utilização de recursos  

 Fácil remoção e posterior reposição deste material no mesmo local 

após a intervenção, evitando assim custos relacionados a 

transporte de material e utilização de novo insumo para o 

cobrimento; 

 Construção em uma única vala – Redução nos custos de 

construção das redes 

 

d) Aspectos de ordem estética e de acessibilidade 

 A faixa dos blocos intertravados localizados sobre a vala poderão 

ser sinalizados, tanto para indicação de acessibilidade urbana 

(blocos podotáteis), bem como de informações das 

concessionárias; 

 Limpeza no campo visual, tornando o ambiente menos poluído, 

contribuindo assim para o bem estar e melhoria na qualidade de 

vida dos indivíduos. 

 

e) Gestão energética e operacional – Smart Energy Grid 

 Geração distribuída de Eletricidade – Geração de Ponta; 

 Geração de eletricidade através de cogeração (MCHP); 

 Monitoramento e Gestão operacional remota das redes; 

 Nova visão do mercado – Parceria estratégica entre Gás Natural e 

Eletricidade 

 

A Tabela 7 abaixo compara caracteristicas dos diferentes sistemas 

de infraestrutura com o modelo INFRAVIA proposto, colocando estes 

lado a lado, apresentando os principais pontos avaliados. Neste mesmo 

sentido, as Fotos 128 e 129 comparam os sistemas de forma a dar maior 

clareza as análises desenvolvidas.  
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Tabela 7 - Quadro comparativo entre os sistemas de infraestrutura. 
 

 Sistema 

individual 

Sistema 

compartilhado 

- vala técnica 

Sistema 

compartilhado – 

galeria técnica 

Sistema 

INFRAVIA 

Segurança 

física das redes 

Sem proteção 

entre redes 

Sem proteção 

entre redes 

Com proteção 

entre redes 

Com proteção 

entre redes 

Segurança 

física dos 

trabalhadores -

construção 

Profundidade 

media > 1,50 

metros. Uso de 

escoramento 

Profundidade 

media > 1,50 

metros. Uso de 

escoramento 

Profundidade 

media > 1,50 

metros. Uso de 

escoramento 

Profundidade 

media < 1,00 

metro. SEM 

uso de 

escoramento 

Segurança 

física dos 

trabalhadores - 

operação 

Sem proteção 

entre redes 

Sem proteção 

entre redes 

Com proteção 

entre redes 

Com proteção 

entre redes 

Espaço 

confinado 

Não Não Sim – nr 33 Não 

Interferência no 

tráfego - 

ampliação 

Sim Não Não Não 

Interferência no 

tráfego - 

operação 

Sim Não Não Não 

Custo de 

Construção 

Civil 

Individuais Divididos entre 

empresas 

Divididos entre 

empresas 

Divididos entre 

empresas 

Demolição do 

Pavimento 

Sim Não Não Não 

Geração de 

entulho na 

manutenção 

Sim Sim Não Não 

Fonte: AUTOR (2017) 
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Foto 128- Comparativo do sistema INFRAVIA e sistema individualizado 

 

Fonte: AUTOR (2016) 
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Foto 129 - Comparativo do sistema INFRAVIA e sistema individualizado 

 

Fonte: AUTOR (2016) 
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5 CONCLUSÕES DA PESQUISA, LIMITAÇÕES E 

RECOMENDAÇÕES PARA FUTURO TRABALHOS. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 

 

O atual modelo de implantação de infraestrutura subterrânea 

individualizada, principalmente o operado no Brasil, além de apresentar 

alto custo na sua implantação, manutenção e operação, apresenta uma 

gestão fragmentada, caracterizada por uma falta de centralização nas 

ações de planejamento. 

Logo, o conceito de ordenamento do subsolo e compartilhamento 

deste espaço entre os diversos usuários, principalmente entre as 

concessionárias de serviços públicos, é uma necessidade emergente, 

devido principalmente ao congestionamento deste subsolo, cada vez mais 

comum em nossas cidades. 

As soluções propostas até o momento são geralmente as valas 

técnicas e as galerias técnicas, sendo as galerias utilizadas principalmente 

em grandes centros, pois além do espaço necessário ser maior que o 

sistema individualizado, esta ainda tem um custo total de cerca de 7 vezes 

em comparação ao custo para a inserção dessas redes em valas comuns, 

inviabilizando em muitos casos, a implantação destas. 

As valas técnicas, apesar do custo inferior a galeria técnica, nos 

modelos apresentados, principalmente na Europa e EUA, oferecem 

grandes riscos as redes de infraestrutura, visto que estas encontram-se 

desprotegidas no solo e sem elementos que promovam a separação física 

entre as mesmas, estando sujeitas a acidentes de terceiros. 

Assim, o modelo proposto, denominado Sistema INFRAVIA, 

combina as vantagens de ambos os modelos, pois o mesmo é um hibrido 

entre o conceito de galeria técnica e a vala técnica, utilizando as melhores 

características de cada um destes sistemas, pois incorpora a separação 

física entre as redes de infraestrutura da galeria técnica com o baixo custo 

da vala técnica na sua implantação e operação, devido ao não 

confinamento das redes e ausência de fechamento na sua parte superior. 

 

5.2 REFERENTES ÀS HIPÓTESES APRESENTADAS 

 

A hipótese formulada, de que a gestão coordenada de implantação 

de redes de infraestrutura subterrânea com o desenho urbano, através do 

uso do modelo de ordenamento do subsolo e redes de infraestrutura em 

vala compartilhada (vala técnica – Sistema INFRAVIA), contribui para 

tornar o mapeamento e o cadastro destas redes confiável, amplia a 
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segurança destas redes e dos trabalhadores envolvidos, reduz custos 

relacionados a implantação, manutenção, operação e ampliação destas 

redes e diminui os impactos causados pelas obras de infraestrutura 
relacionados a mobilidade urbana, questões de ordem social e ambiental 

foi amplamente discutida, tendo seu desenvolvimento apresentado no 

Capitulo 3 e sua análise no Capitulo 4, provando que a proposta atende 

aos quesitos acima formulados, validando a hipótese. 

O mapeamento e o cadastro destas redes torna-se confiável ao 

ponto que se desenvolve um modelo que é um sistema industrializado de 

infraestrutura com posições definidas e dimensões constantes e 

conhecidas. As profundidades são padronizadas, assim como a posição de 

cada rede. 

Na calçada, a sinalização por parte dos blocos de concreto 

intertravados em cores diferenciadas, localiza exatamente a posição do 

local onde se encontram as redes, facilitando sua localização mesmo sem 

projetos específicos. 

Com a sinalização visível do local das redes na calçada durante 

todo o trecho, torna mais precisa a localização e consequentemente 

amplia a segurança destas redes e dos trabalhadores envolvidos, visto 

que estes estarão cientes do exato local para as escavações. 

A condição do confinamento das redes em baias de plástico, 

desenvolvido através do conceito de ―ferramenta a prova de falhas‖, 

impedem o contato acidental entre trabalhadores nas redes adjacentes a 

por estes operadas, fato evidenciado através de testes efetuados no modelo 

do projeto piloto, detalhados no Capitulo 3, demonstrando total segurança 

do sistema. 

A redução de custos relacionados a implantação, manutenção, 
operação e ampliação destas redes foi evidenciado através do Capitulo 4, 

através de análise entre os custos vigentes de redes de gás natural 

canalizado, comparando estes com as atividades desenvolvidas no projeto 

piloto, detalhadas no Capitulo 3. 

Assim, o modelo proposto apresentou redução de implantação de 

redes de gás natural canalizado da ordem de 35% e na ampliação destes 

sistemas de aproximadamente 90%, fato este principalmente atingido pela 

localização do sistema na calçada, e a não destruição do pavimento das 

ruas, quantidade reduzida de serviços e consequentemente de equipe e 

equipamentos. 

A operação e manutenção dos sistemas seguem a mesma regra da 

ampliação, visto que os serviços para acesso às redes são similares ao de 

ampliação e operam na mesma ordem de grandeza. 
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A diminuição dos impactos causados pelas obras de infraestrutura 

relacionados a mobilidade urbana foram amplamente comprovados, visto 

que em testes executados, conforme detalhado no Capitulo 3, a condição 

das redes na calçada excluiu a necessidade de fechamento total ou parcial 

do trecho da rua adjacente ao local operado. 

Mesmo na calçada, devido a pequena intervenção durante os testes, 

e a exclusão de equipamentos de corte e escavação, não houve 

necessidade de bloqueio total desta, comprovando a hipótese formula. 

O sistema apresentou, além dos benefícios acima propostos, ganhos 

na sustentabilidade e melhorias significativas nas questões de ordem 

social e ambiental devido ao conceito de construção e operação com o 

conceito de ―lixo zero‖, utilizando em sua construção materiais oriundos 

do lixo urbano e da construção civil, além do processo de operação, 

manutenção e ampliação do sistema não gerar entulho e consumo de 

novos materiais, conforme detalhado no Capitulo 3. 

Questões sociais foram fortemente abordadas, com a inclusão da 

produção dos componentes por projetos sociais, em cooperativa e em 

colônia penal agrícola. Esta condição é de suma importância, pois devido 

aos processos simplificados na produção, utiliza mão de obra sem grande 

necessidade de treinamento e capacitação inicial. Esta condição não exclui 

a possibilidade de produção em larga escala, visto que podem ser 

aplicados sistemas modulares a produção. 

 

5.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O modelo apresenta grandes vantagens na implantação de 

infraestrutura em novas subdivisões, com a implantação de todas as 

instalações de uma só vez, e em caso de revitalização de espaços urbanos, 

principalmente em áreas centrais, onde todas as instalações são refeitas. 

Dada a característica do sistema, representada pela cobertura em 

areia e o pavimento da calçada removível, este apresenta grande 

flexibilidade, podendo ocorrer a implantação do berço de plástico e das 

redes em tempos distintos, gerando grande flexibilidade ao sistema. 

Outra grande vantagem apresentada é a gestão centralizada do 

sistema durante sua implantação, que garante a este grande transparência 

e controle, principalmente por se tratar na maioria dos casos de obras com 

recursos públicos. 

A baixa profundidade de implantação garante ao sistema risco zero 

de soterramento de trabalhadores durante sua construção e operação, visto 

que estas representam quase 76% das mortes observadas na construção de 

valas para implantação de redes de infraestrutura. 
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Áreas com calçadas com tamanho inferior a 1,50 metros e com 

muitas interferências, pode apresentar dificuldades na sua implantação. 

O sistema INFRAVIA pode também ser utilizado para instalações 

industriais, mantendo ou ajustando a sua estrutura, variando as suas 

dimensões e o número de faixas devido à quantidade e tipo de instalações 

utilizadas. 

A ocorrência de árvores também deve ser avaliada e é necessário 

estudar local específico e espécies existentes ou a serem implantadas, uma 

vez que as raízes podem danificar a estrutura do sistema. 

Já esta em desenvolvimento sistema monitoramento do sistema 

visando detecção de acesso não autorizado as redes e vazamentos e falhas, 

através de sistema acústico utilizando fibra ótica. 

Deve-se enfatizar especialmente a necessidade de projetos 

integrados do governo e empresas de utilidade pública, bem como a 

regulamentação de tal sistema, já que o Brasil ainda carece de legislação 

específica e agências reguladoras para discutir o uso do terreno público de 

forma racional e integrada pelas municipalidades, Órgãos estaduais e 

federais e a importância da discussão de um plano diretor subterrâneo 

para nossas cidades. 

É imprescindível a necessidade de um ente para assumir o papel de 

liderança no projeto e na construção, que no caso do modelo americano, é 

capitaneado pelas concessionárias de energia elétrica, e que no modelo 

brasileiro poderá ser utilizado o modelo de concessão. 

 

LIMITAÇÕES 

 

A pesquisa apresenta uma quebra de paradigma no conceito de 

projeto de redes de infraestrutura, bem como a nova forma de pensar o 

desenho urbano, incorporando a redes neste. 

Assim, a pesquisa do novo modelo foi limitada a apresentação do 

conceito e a validação de suas proposições através da construção e deste 

de parte desta estrutura e testes em uma destas redes implantadas, que é a 

de gás canalizado, onde as demais redes não foram objeto de análise mais 

detalhada. 

Esta condição foi fundamental para manter o foco e a capacidade 

de obter dados e informações precisas do modelo propostos e através 

desta análise, formular propostas consistentes. 
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RECOMENDAÇÕES PARA FUTURO TRABALHOS. 

 

Devido às limitações da pesquisa, conforme acima exposto, o 

sistema proposto apresenta uma gama variada de oportunidade de novas 

pesquisas, dada as características de inovação apresentado, sendo 

sugeridos os seguintes temas: 

a) Análise técnica e econômica detalhada referente a construção, 

operação, manutenção e ampliação da rede de água potável, da 

rede de combate a incêndio – hidrante, da rede de 

telecomunicações, dados e TV a Cabo, rede de distribuição de 

energia elétrica de baixa e média tensão, iluminação pública e 

sistema de carregamento de veículos elétricos; rede de esgoto 

sanitário e rede de drenagem pluvial. 

b) Análise técnica e econômica detalhada referente a construção, 

operação e manutenção e ampliação da Análise técnica e 

econômica detalhada referente a implantação de arborização 

urbana e como evitar os impactos das raízes das árvores; 

c) Análise de governança com relação ao uso do solo e legislação 

vigente pertinente ao tema; 

d) Análise econômica do modelo de implantação e gestão do 

sistema compartilhado e legislação vigente pertinente ao tema; 

e) Análise de gestão entre as concessionárias e órgãos públicos e 

agencias e órgão de planejamento. 
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ANEXO D – Evento visando a gestão de conhecimento sobre o tema – 
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ANEXO I – Projeto de lei n.º 5.858, DE 2013 
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ANEXO J – Estudo internacional sobre o tema - Conceito 
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ANEXO L – Estudo internacional sobre o tema –Resultados 
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ANEXO M – Análise do material plástico reciclado #1. 
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ANEXO N – Análise do material plástico reciclado #2. 
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ANEXO O – Análise do material plástico reciclado #3. 
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ANEXO P – Análise do material plástico reciclado #4. 
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ANEXO Q – Análise do material plástico reciclado #5. 
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ANEXO R – Análise do material plástico reciclado #6. 
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ANEXO S – Análise do material plástico reciclado #7. 
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ANEXO T – Prêmio Nacional de inovação. 
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ANEXO U – Finalista de Prêmio Internacional referente a 

infraestrutura urbana 
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