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RESUMO

Em 1995 a Copel adquiriu o software Vision como solução de geoprocessamento da Empresa. Com 
base  no  Vision  foram desenvolvidos  diversos  aplicativos  que  atualmente  são  fundamentais  para 
atender as funções de cadastro, projeto, planejamento e operação da Distribuição além de aplicativos 
de cadastro para Linhas de Transmissão e Fibras Óticas.
Como o software Vision foi descontinuado em 2000 pela Autodesk, existe a expectativa que, com o 
avanço tecnológico de hardware e software, nos próximos anos o sistema de Geoprocessamento atual 
da Copel se torne incompatível com as novas tecnologias, tornando-se impraticável ou dificultando a 
sua utilização. Além disso as ferramentas de desenvolvimento do Vision estão ultrapassadas e não 
possuem a  produtividade  necessária  para  atender  as  demandas  da  Copel.  As  razões  apresentadas 
indicam a necessidade de que os sistemas desenvolvidos pela Copel, utilizando o Vision, devem ser 
modernizados e convertidos para uma nova plataforma. 
Este  trabalho  apresenta  o  planejamento  ocorrido,  a  situação  até  janeiro/08  e  as  dificuldades 
encontradas para a execução do programa de modernização dos aplicativos de geoprocessamento da 
Copel.

1. INTRODUÇÃO

O gerenciamento  das  redes  de  energia  elétrica,  que  na  Copel  estão  distribuídas  em uma  área  de 
concessão de aproximadamente 200.000 km2, teve início em 1974 com um sistema alfanumérico. Este 
sistema foi formado por um banco de dados com informações georreferenciadas sobre os elementos 



mais significativos da rede de distribuição (postes, transformadores, chaves, consumo, consumidor, 
etc), associados às pranchas analógicas (em papel). 
Atualmente a COPEL gerencia uma rede de distribuição com 171.500 km de rede primária, 2.350.000 
postes,  3.400.000 consumidores  e  322.000  transformadores.  Para  executar  as  funções  de  projeto, 
planejamento, construção, operação, manutenção e controle de qualidade do sistema elétrico a COPEL 
utiliza  desde  1997  um  sistema  desenvolvido  com  tecnologia  de  geoprocessamento  baseado  na 
plataforma Vision. 
Existem atualmente na área de distribuição da COPEL mais de 3.000 usuários utilizando os diversos 
sistemas  que  apóiam  as  funções  de  cadastro,  projeto,  planejamento,  operação  e  consultas 
elétricas/cartográficas.  As áreas de Transmissão e de Telecomunicações (Fibras óticas)  também já 
possuem implantados sistemas  para  cadastro  das  redes  utilizando o software  Vision.  As  áreas  de 
Geração e a Comercial da Distribuição utilizam-se destas informações as quais estão disponíveis na 
intranet.
Como o software Vision foi descontinuado em 2000 pela Autodesk, existe a expectativa que, com o 
avanço tecnológico de hardware e software, nos próximos anos o sistema de Geoprocessamento atual 
da Copel se torne incompatível com as novas tecnologias, tornando-se impraticável ou dificultando a 
sua utilização. Além disso as ferramentas de desenvolvimento do Vision estão ultrapassadas e não 
possuem a  produtividade  necessária  para  atender  as  demandas  da  Copel.  As  razões  apresentadas 
indicam a necessidade de que os sistemas desenvolvidos pela Copel, utilizando o Vision, devem ser 
modernizados e convertidos para uma nova plataforma. 
Como a expectativa de modernização é de longo prazo, o processo deveria ser iniciado o mais rápido 
possível  pois  existe  grande  probabilidade  de  que  versões  novas  de  bancos  de  dados  e  sistemas 
operacionais não funcionem com o Vision, o que obrigaria a Copel a usar versões antigas não mais 
suportadas  pelo  fabricante,  podendo  causar  grandes  prejuízos  devido  à  precariedade  de 
funcionamento.

2. DEFINIÇÃO DA NOVA PLATAFORMA

O trabalho de seleção de uma nova plataforma de geoprocessamento  para  a  COPEL é altamente 
complexo pois envolve um grande numero de usuários atualizando e acessando uma base de dados 
centralizada que deve refletir ao máximo a realidade com o objetivo de localizar, isolar e atuar em 
defeitos diminuindo custos, multas e até riscos de vida no caso de isolamento de áreas com problemas. 
Atualmente a base de dados da distribuição de energia elétrica recebe 600.000 atualizações por mês, 
com média de 250 acessos simultâneos e possui 32.000.000 de feições geográficas.
Em  virtude  do  grande  número  de  usuários  das  aplicações  técnicas  (mais  de  3.000)  os  sistemas 
precisam ser  altamente  customizados  com representação  gráfica  complexa  para  evitar  quebras  de 
padrões, aumentar produtividade e reduzir o tempo de treinamento. Portanto o trabalho de seleção da 
nova plataforma deve ser muito bem planejado e executado.

2.1 Seleção do Software
Em 2003 foi realizada uma avaliação considerando os requisitos e funcionalidades mínimas abaixo:

• Suporte a consulta e atualização de grande volume de usuários simultaneamente 
(escalabilidade).

• Integração entre os softwares propostos como solução de geoprocessamento
• Existência de solução para aplicações de computação móvel (computador de mão)
• Requisitos de Banco de dados

o Banco de dados geográfico independente do fornecedor do software de 
geoprocessamento.



o Facilidade de gerência e administração da base de dados
o Conectividade elétrica
o Versionamento
o Armazenamento de imagens raster na base de dados

• Linguagem de desenvolvimento bem conhecida no mercado e disponibilidade de mão de obra 
treinada

• Acompanhamento das atualizações tecnológicas de informática
• Qualidade do suporte técnico prestado
• Tamanho da comunidade de usuários
• Idoneidade do fornecedor do software
• Treinamento e manutenção do ambiente de produção (sistemas críticos). 
• Por segurança é importante que haja outras empresas no Brasil, do porte da COPEL, com a 

tecnologia selecionada.
• Simbologia complexa
• Impressão de mapas com qualidade cartográfica
• Alta confiabilidade e disponibilidade
• Suporte a exibição de dados em diferentes sistemas de coordenadas dinamicamente.
• Facilidade de operação, ergonomia do software e suporte a língua portuguesa.

Os softwares que melhor atenderam aos requisitos mínimos passaram por testes envolvendo um grupo 
de trabalho com profissionais do desenvolvimento e suporte. Os principais aspectos envolvidos nos 
testes foram:

• desempenho de acesso a grande volume de dados
o Atualização
o Consulta alfanumérica
o Visualização Gráfica com suporte a mudança de sistema de coordenadas de forma 

dinâmica.
• funções de conectividade e versionamento
• simbologia complexa
• Impacto na rede de comunicações
• Impressão de mapas com qualidade cartográfica
• Facilidade de operação, ergonomia do software e suporte a língua portuguesa
• Avaliação do suporte técnico da comunidade e/ou do fornecedor
• Facilidade de desenvolvimento e disponibilidade de componentes de software;
• Estabilidade do software no mercado;

A partir dos testes a decisão foi de utilizar uma solução mista envolvendo software livre e proprietário.

2.2 Linguagem de programação
Outro  grupo  de  trabalho  foi  formado  para  executar  pesquisas  e  testes  com várias  linguagens  de 
programação  do  mercado  e  definiu  que  a  mais  apropriada  para  a  COPEL  trabalhar  com 
geoprocessamento seriam as linguagens C# e Java/JSP.

2.3 Hardware e software básico
Para atender as necessidades da Empresa visando otimização de custo, as aplicações computacionais 
foram classificadas da seguinte forma:

• Aplicações com grande necessidade de atualização e análise:



Apesar do grande avanço tecnológico alcançado em ambiente WEB, ainda sim, aplicações 
desenvolvidas em plataformas tradicionais de cliente/servidor possuem maior flexibilidade e 
agilidade  para  realizar  cadastro  de  dados  com  alta  produtividade  e  análises  complexas 
interativas.  Com  este  direcionamento,  a  fim  de  reduzir  a  necessidade  de  capacidade  de 
processamento  e  memória  no  microcomputador  do  cliente,  será  utilizada  a  tecnologia  de 
processamento  baseado  em servidor  (PBS),  a  qual  possibilita  que  aplicações  possam ser 
instaladas e executadas em um ou mais servidores (servidor de aplicação), onde clientes com 
pequeno poder de processamento, possam acessar os sistemas informatizados. 
Através da tecnologia PBS, serão utilizados servidores de aplicação instaladas em Curitiba e 
acessadas por clientes localizados nas Regionais da Copel. Assim, será possível diminuir o 
custo de administração das estações de trabalho, abrandar a quantidade de dados trafegada 
pelas redes de comunicação da Copel e reduzir o tempo de intervenção das atividades dos 
clientes com futuras atualizações de software. 

• Aplicações para consultas gerais, pequenas atualizações e análises 
Para estas aplicações serão utilizados servidores WEB com preferência ao uso de softwares 
livres.

• Aplicações para computação móvel
Utilização de equipamentos de mão tipo PDA.

2.4 Estrutura de Comunicação de dados
Considerando a tecnologia de processamento baseado em servidor (PBS) e os resultados obtidos nos 
testes, concluiu-se que a quantidade de dados trafegada pela rede de comunicação se assemelha àquela 
usada pelo software Vision. Assim, não haveria impacto na estrutura de comunicação da Copel com a 
migração dos aplicativos para a nova tecnologia.

3. SISTEMAS DA COPEL DISTRIBUIÇÃO 

Sob o ponto de vista de sistemas de informações geográficas, uma das tarefas mais complexas é a 
integração entre os diversos aplicativos que constituirão o sistema. No caso da área de Distribuição da 
Copel as principais atividades que estão no mesmo ambiente computacional são: cadastro cartográfico, 
cadastro de redes de distribuição (aéreo e subterrâneo), projeto e fiscalização de redes, bem como o 
planejamento de média tensão e a operação da rede de distribuição.
Outros sistemas como manutenção de redes de distribuição, gerenciamento de transformadores e de 
consumidores apesar de não estarem no mesmo ambiente computacional de geoprocessamento, estão 
altamente  integrados  com  esta  base  de  dados  em  função  da  forte  dependência  com  o  cadastro 
cartográfico e de redes elétricas. 
Os sistemas de obras de distribuição, de manutenção de subestações e de medição não estão integrados 
com o sistema de geoprocessamento, porém é um dos desafios que estão sendo estudados no programa 
de modernização.

4. METODOLOGIA E FERRAMENTAS UTILIZADAS

O programa de modernização do sistema de geoprocessamento da Copel engloba mais de 50 projetos e 
envolverá em torno de 100 desenvolvedores e 300 usuários, durante um período estimado de 4 anos. 
Para se realizar com sucesso o gerenciamento de um programa com esta complexidade e extensão é 
fundamental a utilização de ferramentas de gestão e gerenciamento de projetos.
Para  tal trabalho foi utilizada a metodologia PMBOK1 (Project Management Book of Knowledge) de 
gerência de projetos, do PMI (Project Management Institute).



4.1 Formação do Grupo de Trabalho
Para executar  o planejamento do programa de Modernização foi criado um grupo de trabalho em 
agosto de 2004, composto por integrantes das principais áreas usuárias e de desenvolvimento dos 
sistemas de geoprocessamento. Estrategicamente foram envolvidos demais usuários das Regionais de 
Distribuição e áreas afetas ao processo de modernização. 
Visando atender a demanda de trabalho e, em cumprimento aos prazos formalmente definidos, após o 
nivelamento  conceitual  de  todos  os  envolvidos,  foram criados  14  subgrupos  responsáveis  por  26 
projetos. A subdivisão em projetos menores foi necessária devido à complexidade do processo de 
modernização, tanto do ponto de vista de programação como pelo levantamento dos requisitos dos 
diferentes usuários. 
As atividades dos  subgrupos foram monitoradas  pelo coordenador do Grupo de Trabalho e pelos 
responsáveis  na  Área  de  TI,  sendo  definido  um  líder  de  projeto  para  cada  trabalho  com  a 
responsabilidade pelo cumprimento  do cronograma estabelecido.  Para garantir  a  uniformidade dos 
conceitos, especialmente quanto a definição dos custos e prazos, foram realizadas reuniões periódicas 
com os lideres de projetos. As  decisões de cunho estratégico foram consensadas em reuniões com os 
representantes do Grupo de Trabalho.
Ainda para evitar dissonância entre os diversos subgrupos foram definidos responsáveis pela área de 
TI e Engenharia, estes organizavam os contatos com os analistas e áreas usuárias e monitoraram os 
cronogramas. 

4.2 Projetos Simplificados e relatório executivo
Visando proporcionar uma análise global de todo o programa de migração, e considerando o prazo 
exíguo que se dispunha para tal tarefa, foram formulados projetos simplificados de todas as atividades 
a ser executadas para que o programa de migração seja concluído com êxito. Estes projetos foram 
padronizados e estruturados da seguinte forma : 

• Objetivo do Projeto
• Justificativa e Benefícios
• Histórico
• Referências a outros documentos
• Dependências e Pré-requisitos
• Requisitos Operacionais e Não Operacionais
• Suposições e restrições
• Planejamento

o Escopo do Projeto
o Recursos Humanos (Patrocinador, Equipe, Lista  de interessados no projeto)
o Estimativa do cronograma físico
o Plano de Implantação
o Estimativas de Custo e Prazo do Projeto (Estimativa de Mão de Obra (HH), 

Estimativa de Custos)
• Avaliação preliminar dos Riscos
• Arquitetura de solução mínima

Com base neste estudo o grupo gestor fez um levantamento global dos recursos necessários (mão de 
obra, software hardware, treinamento) para execução do programa. Foi elaborado então cronograma 
geral definindo preliminarmente prazo e os custos totais envolvidos. Por fim esta documentação foi 
agrupada em um relatório executivo o qual  foi  submetido e aprovado pela da Diretoria da Copel 
possibilitando o inicio da execução do programa de modernização.



4.3 Gerência do programa
O  acompanhamento  do  programa  está  sendo  coordenado  por  profissionais  de  engenharia  e  da 
tecnologia da informação. Basicamente esta coordenação tem as seguintes funções:

• Solicitar aos lideres de cada projeto o percentual realizado;
• Revisar, remanejar e avaliar os projetos que não estejam e conformidade com o cronograma 

propondo medidas corretivas
• Avaliar a necessidade e os impactos da inclusão ou exclusão de novos projetos,
• Controlar os custos do projeto,
• Negociar prazos e custos com o patrocinador 
• Avaliação das ocorrências relevantes, o ânimo e a moral dos profissionais, os riscos e a 

previsão da conclusão do programa

4.4 Plano de comunicação
A  magnitude  do  programa  requer  cuidados  especiais  quanto  a  comunicação  do  processo  de 
modernização  aos  envolvidos  com  o  programa,  aos  usuários  dos  sistemas  afetados,  Gerências, 
Superintendências e Diretorias.
A divulgação do andamento do programa é feita a cada dois meses através de um boletim informativo 
onde são relatadas as notícias mais recentes relativas ao programa, os números relativos a evolução da 
quantidade de projetos e mão de obra (homens-hora) já realizados. São também citados os projetos que 
estão em andamento, seu percentual de conclusão e resumidamente as atividades já desenvolvidas, os 
projetos já concluídos e os que iniciarão em breve.
O boletim é enviado por correspondência eletrônica  para todos os profissionais que estão envolvidos 
com sistemas de engenharia de distribuição de energia. 

4.5 Gerência de Riscos
A análise dos riscos do programa procurou ser o mais abrangente possível. A metodologia utilizada 
para identificação e priorização dos riscos de cada  projeto obedeceu a classificação sugerida pelo 
PMBOK1, enriquecida com os riscos identificados internamente na implantação do sistema atual de 
geoprocessamento.
Após  a  identificação,  a  sistemática  utilizada para  a  priorização foi  a  recomendada  no  PMBOK1, 
Edição 2000, através da utilização matriz de probabilidade e impacto.
Os riscos foram avaliados e classificados como baixos, médios, ou altos, através do valor obtido no 
Índice de Risco (Probabilidade x Impacto), e segundo a classificação sugerida pelo PMBOK1; onde os 
riscos classificados com índice de risco igual ou superior a 0,15 foram classificados como altos. Estes 
riscos receberam um planejamento especial,  com o objetivo de identificar as suas peculiaridades e 
sugerir maneiras de mitigar ou eliminar os mesmos.
É importante salientar  que a análise de riscos  é realizada a  cada trimestre ou quando o Líder  de 
Projetos julgar necessário.
Na documentação completa dos projetos, que estão sendo confeccionados no início de cada projeto, 
deverá  constar  uma  análise  dos  riscos,  onde  são  relacionados  os  seus  riscos  potenciais  e  suas 
respectivas análises, bem como a proposição de contra-medidas para mitigá-los ou eliminá-los.



5. SITUAÇÃO ATUAL 

O programa de modernização e migração dos aplicativos de geoprocessamento da Copel prevê em seu 
planejamento um total de 53 projetos, sendo que destes 18 encontram-se encerrados, 9 em andamento 
e 4 foram cancelados ou incorporados a outros projetos. Em termos de quantidade de trabalho estes 
projetos correspondem a um total de aproximadamente 102 mil homens-hora previstos dos quais já 
foram realizados 49 mil. O percentual total estimado de valor agregado de realização está calculado 
em 48,9% para dezembro de 2007 e considera valor de homem-hora e importância de cada módulo.
A seguir são listados todos os projetos previstos inicialmente, os quais estão divididos em dois grupos 
principais:  “Projetos  da  Modernização”  (compõem  o  custo  do  programa)  e  “Pré-requisitos  da 
Modernização” (não compõem o custo do programa,  mas  são necessários  ao desenvolvimento  de 
vários  projetos).  Durante  o andamento do programa foram incluídos novos projetos não previstos 
inicialmente, mas identificados como importantes. Também ocorreram cancelamentos de projetos. A 
tabela 1 abaixo relaciona os “Projetos da Modernização” previstos inicialmente para desenvolvimento 
no programa.



Tabela 1 - Projetos previstos e situação atual
Projeto Objetivo Situação
01-Apoio Versão 2.0 Migrar as funcionalidades de apoio comuns aos 

vários aplicativos de geoprocessamento (segurança, 
impressão, localização de elementos gráficos)

Encerrado

02-Esquemático de 
Subestações (ESQSE)

Migrar o sistema de gerenciamento e controle de 
Subestações para o novo ambiente

A ser iniciado

03-Cadastro de Rede 
Elétrica

Modernizar e migrar o sistema de cadastro e 
gerenciamento da Rede Elétrica

Andamento

04-Cálculo Elétrico 
Versão 2.0

Rever a metodologia do cálculo elétrico atual e 
inserir novas funcionalidades para aumentar a 
confiabilidade do modelo

Cancelado

05-Compartilhamento 
de Estruturas

Converter o sistema de compartilhamento de 
estruturas com terceiros da plataforma OnSite 
(Autodesk) para ArcPad (ESRI )

Encerrado

06-Projeto de Redes de 
Distribuição

Realizar a modernização e migração do sistema de 
Projeto da Rede Elétrica

Andamento

07-Cartografia Modernizar e migrar as funcionalidades do sistema 
de Cartografia

Andamento

08-Eliminação do 
Sistema Gedis

Transferir para o ambiente de geoprocessamento 
todas as funcionalidades e integrações com outros 
sistemas ainda existentes no sistema de 
gerenciamento de redes em ambiente mainframe

Andamento

09-Fiscalização de 
Obras (GD-FIS)

Realizar a migração dos aplicativos referentes as 
atividades de fiscalização de obras de distribuição

A ser iniciado

10-Integração GD-
Redes (ArcGIS x 
Vision) X GCO

Integrar os bancos de dados do GCO e GEO (Vision 
e ArcGIS) para que possam refletir os mesmos 
dados dos quais compartilham, em todos os 
ambientes, durante a migração

Suspenso (aguardando 
final do projeto 03 
Cadastro da Rede 
Elétrica)

11-Planejamento de 
Média Tensão 13.8 kV

Migrar as funcionalidades do sistema do 
Planejamento de Média Tensão referentes a 13.8 kV 

Andamento

12-GTF - Gerência de 
Transformadores

Modernizar e migrar o sistema de gerência de 
transformadores, pertencente ao sistema GEDIS, do 
ambiente Natural/Adabas para o novo ambiente

A ser iniciado

14-Planejamento de 
Subestações

Migrar o sistema de Planejamento de Subestações A ser iniciado

15-Deslocamento da 
Cartografia e de Rede 
de Curitiba

Deslocar as coordenadas dos elementos 
cartográficos e da rede de distribuição de Curitiba, 
para o referencial geodésico da SEMA (Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente)

A ser iniciado (P&D)

16-Rede Subterrânea Migrar o aplicativo Cadastro da Rede Subterrânea A ser iniciado
17-Avaliação ArcIms X 
Mapguide

Analisar as ferramenta ArcIMS (ArcGIS), e 
Autodesk Mapguide (WebGEO), para identificar a 
necessidade de conversão do aplicativo

Cancelado

18-Webgeo Migrar as funcionalidades do sistema Webgeo para 
a nova plataforma 

A ser iniciado

19-Coleta de Campo Migrar para o novo ambiente o sistema de coleta de 
dados de rede em Campo com computador portátil

A ser iniciado

20-Planejamento de 
Média Tensão 34.5 kV

Migrar as funcionalidades do sistema do 
Planejamento de Média Tensão referentes a 34.5kV

Andamento

21-SOD - Sistema de 
Operação

Migrar as funcionalidades do sistema de Operação 
da Distribuição para o novo ambiente

A ser iniciado

22-Cadastro da 
Iluminação Pública

Migrar o sistema de cadastro da iluminação pública 
das prefeituras para o novo ambiente  (Internet)

A ser iniciado



23-Integração Entre 
Sistemas GDMAN / 
REDES / PRO e 
OBRAS

Integrar os sistemas de manutenção, projetos, obras 
e gerência de redes, para que as alterações nos 
atributos dos elementos da rede em um dos 
sistemas, sejam refletidas automaticamente nos 
campos correspondentes dos demais sistemas 
integrados

A ser iniciado

24-GD-INV -Inventário 
da Rede Elétrica

Modernizar e migrar o sistema de contabilização de 
elementos da rede de Rede Elétrica de distribuição

A ser iniciado

25-Rota de Leitura Migrar o sistema Rota de Leitura de consumidores A ser iniciado
26-Indicadores de 
Qualidade do Cadastro 
de Redes

Migrar e atualizar o módulo “Indicadores de 
Qualidade do Cadastro da Rede” para o novo 
ambiente

A ser iniciado

27-Implantação do 
Cadastro e Projeto de 
Redes 

Implantar os aplicativos, conversão de dados de 
cadastro e projeto de redes elétricas de distribuição 
para o novo ambiente ArcGIS. Treinar profissionais 
de cadastro, projeto e manutenção de redes, e 
acompanhar a conversão dos dados, nos núcleos de 
cadastro, de cada Superintendência Regional.

A ser iniciado

41-Projeto Melhorias 
no Gisplan 13,8

Implantação de melhorias no aplicativo de 
planejamento 13,8 kV

Encerrado

45-Projeto Ferramenta 
para a Simulação de 
Carga – SIMUL 

Ferramenta de simulação de carga na rede em 
ambiente intranet

Encerrado

49- Protótipo de 
Disseminação de 
Informações de Revisão 
Tarifária

Estudos para permitir e facilitar a disseminação de 
informações relativas a revisão tarifária 

A ser iniciado (P&D)

50-Projeto de Consulta 
Genérica Gráfica do 
Webgeo

Apresentar na tela georreferenciada do aplicativo a 
localização de qualquer elemento da rede através 
importação de arquivo tipo texto

Encerrado

51-Projeto Adaptar o 
Otimizador de Melhoria 
de Rede ao Aplicativo 
Projeto de Redes

Inserir ferramenta de apoio a tomada de decisão 
para obtenção da melhor solução técnica econômica 
para melhoria de rede de BT

A ser iniciado

52-Projeto de 
Conclusão do Cadastro 
e preparação para 
Implantação

Atualizar no projeto cadastro de rede as atualizações 
que estão sendo feitas neste aplicativo no ambiente 
Vision e preparar a implantação

A ser iniciado

53-Projeto de 
dimensionamento do 
SOD

Realizar avaliação das implicações e mudanças a 
serem realizadas com a migração do aplicativo de 
operação de redes de plataforma

A ser iniciado

42-Treinamento Prático 
em Software Livre no 
Uso de Mapserver e 
Postgis

Curso de Software Livre a ser ministrado para 
público interno da empresa e órgãos do governo 
estadual

Encerrado

43-Parecer de Software 
livre em 
geoprocessamento

Estudo da aplicação de softwares livres em 
geoprocessamento

Encerrado

46-Projeto Cliente 
Webgeo com Software 
Livre

Avaliação de desenvolvimento de aplicativo de 
consulta / atualização, em intranet e Internet, 
utilizando software livre em ambiente corporativo

Encerrado

47 – Divulgação de 
Software Livre – curso 
mapserver

Curso para divulgação de software livre Encerrado

48-Projeto Biomassa 
em Software Livre

Aplicativo de gerenciamento de Biomassa em 
software livre

Encerrado



Na tabela 2 a seguir são relacionados os projetos identificados como “pré-requisitos” no qual o custo 
não  incide  diretamente  no  programa,  mas  que  necessitam estar  encerrados  para  que  alguns  dos 
projetos de modernização possam iniciar.

Tabela 2 - Projetos considerados como "pré-requisitos"
Projeto Objetivo Situação
13-Processamento 
Baseado em 
Servidor 

Adquirir e implantar uma solução de processamento 
centralizado, baseado em servidor (PBS), para uso de um 
conjunto selecionado de clientes na Copel. Este projeto 
servirá de piloto para absorver a tecnologia PBS.

Andamento

28-Comparação e 
Acerto dos Bancos 
de Dados

Comparação e correção das diferenças das informações 
entre os bancos de dados da rede existentes nos 
aplicativos Gedis e Vision.

Andamento

29-Fuso 21 Corrigir as coordenadas do cadastro da rede de 
distribuição, vinculando-as ao fuso UTM correto.

Cancelado (incorporado 
ao projeto Eliminação 
do GEDIS)

30-Inspeção de 
Redes

Auxiliar a inspeção da manutenção das redes de 
distribuição de energia elétrica e manter uma base de 
dados sobre anomalias, riscos potenciais, problemas 
ambientais e autorizações de corte e poda de árvores 
utilizando computadores de mão (PDA). Estes dados 
atualizarão o sistema GD-REDES e o sistema GD-MAN.

Encerrado

32-Cálculo 
Elétrico Versão 1 

Melhorar o desempenho do aplicativo de cálculo elétrico 
e torná-lo independente da plataforma UNIX. 

Encerrado

33-Unificação das 
Bases de Dados 

Unificar os 5 servidores do cadastro do 
geoprocessamento em um único servidor, aumentando a 
confiabilidade.

Encerrado

34-Apoio Versão 1 Definir padrões de desenvolvimento, arquitetura de 
software, funcionalidades básicas de gerência de 
segurança e localização espacial a fim de servir como 
base para a construção de outras aplicações na nova 
tecnologia.

Encerrado

35-Avaliar 
ArcSchematic

Avaliar a viabilidade do produto ArcSchematic em gerar 
digramas unifilares de acordo com os padrões da Copel.

Encerrado

36-Estrutura por 
Níveis 

Implementar estruturas por níveis no aplicativo GD-
REDES no ambiente Vision, vinculando os 
equipamentos associados a mais de um alimentador no 
mesmo poste. 

Encerrado

37-Software de 
Conectividade 
(Mainframe x 
GEO) 

Prospectar e adquirir uma solução para conectar e 
integrar as plataformas do mainframe, do Unix e de 
microcomputadores. Este projeto é importante para 
viabilizar a eliminação do sistema Gedis.

Andamento

38-Extração de 
Dados do Vision

Extrair dados dos aplicativos de geoprocessamento para 
arquivos texto, permitindo que os usuários analisar as 
informações em seus microcomputadores.

Encerrado

39-Logradouros Unificar a base de dados de logradouros do sistema de 
Gestão de Consumidores (GCO) e Geoprocessamento. 

Suspenso

40-Conjuntos 
Aneel

Implantar no ambiente de Geoprocessamento o conceito 
de Conjuntos Aneel, possibilitando a contabilização de 
ativos diretamente do Banco de Dados do Cadastro da 
Rede de Distribuição. 

Encerrado



6. IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA

A implantação da nova solução de geoprocessamento está prevista para ser realizada num período de 
18 meses, iniciando-se com o projeto “Implantação do Cadastro e Projeto de Redes” (projeto 27), que 
é pré-requisito para a maioria dos demais.
Os três primeiros meses serão destinados à realização do projeto piloto, que terá como objetivo validar 
e  testar  todos  os  projetos  até  então  desenvolvidos.  Também  está  prevista  a  capacitação  dos 
profissionais da área de Engenharia, além da elaboração de manuais dos aplicativos e a preparação do 
treinamento aos usuários.
Através de consenso, o Grupo de Trabalho de migração definiu preliminarmente que a implantação do 
programa será realizada por Regional, isto é, será implantado o programa na primeira regional em um 
período de 3 (três) meses e assim sucessivamente até completar as 5 Regionais.
Estão  previstos  5  treinamentos,  sendo  um  para  cada  regional.  Primeiramente  será  realizado 
treinamento aos usuários das áreas de cartografia e cadastro de redes e após 2 semanas aos usuários 
das áreas de projeto e fiscalização das Regionais.
O local  do projeto piloto,  bem como a  escolha da seqüência  da  implantação das  Regionais,  será 
definido durante o desenvolvimento dos projetos: Cadastro da Rede Elétrica e Cartografia.
A  definição  de  se  implantar  o  programa  em uma  Regional  de  cada  vez,  foi  estabelecido  pelos 
seguintes critérios:

• O processo de conversão de dados se torna mais simples e seguro;
• O custo com o treinamento aos usuários é diminuído;
• Abrangência de um número maior de usuários treinados;
• Agilidade no suporte técnico aos usuários, em função da equipe de desenvolvimento e de 

suporte ser a mesma;
• O aprendizado da nova solução será mais solidificado na regional como um todo;
• Redução expressiva dos problemas de atualização do cadastro da rede elétrica e cartográfica, 

principalmente com referência aos alimentadores compartilhados (envolvidos com mais de um 
núcleo de cadastro da própria regional).

O suporte técnico às Regionais será realizado inicialmente “in loco” com a presença de profissionais 
das áreas de Engenharia e de TI. Após os usuários estarem dominando os novos aplicativos, o suporte 
será realizado através de correspondência eletrônica, por telefone e através de visitas técnicas ao longo 
do processo de implantação.
Os projetos “Planejamento de Média Tensão”,  “Esquemático de Subestações” e “Planejamento de 
Subestações”,  não  dependem  do  projeto  “Implantação  do  Cadastro  e  Projeto  de  Redes”,  por 
necessitarem apenas de um Mapa Urbano Básico como referência que será disponibilizado durante a 
execução do projeto Cartografia. 
Cabe  ressaltar  que  a  implantação  de  cada  projeta,  não  acontecerá  necessariamente  após  a  sua 
conclusão, é preciso considerar se há pré-requisitos a serem cumpridos.

7. CONCLUSÃO

O programa de modernização dos aplicativos de geoprocessamento da Copel está envolvendo toda a 
área de engenharia da Empresa além da área de tecnologia da informação e prevê 4 anos de trabalho.
Com as metodologias de planejamento e gerência de projetos utilizadas a expectativa é controlar de 
forma eficiente todos os projetos do programa.
Espera-se com esta modernização: a expansão da vida útil dos aplicativos de geoprocessamento que 
atendem as  diversas  áreas  da  Distribuição,  a  melhoria  na  satisfação  dos  clientes  do  ambiente  de 
geoprocessamento devido a maior produtividade dos desenvolvedores, melhor suporte técnico, maior 
agilidade no atendimento de solicitações, bem como a melhoria de desempenho e funcionalidades dos 
aplicativos utilizados pelos usuários.



Com a finalidade de se avaliar o impacto do fim da vida útil do atual sistema de geoprocessamento 
sem outra solução para continuidade, foi considerado também estudo que avaliou a vida útil do atual 
sistema da Copel em 15 anos, tornando-se obsoleto então após o ano de 2012. A não modernização do 
sistema de geoprocessamento traria como conseqüência a incompatibilidade com novas tecnologias, 
dificuldade de manutenção e a integração com outros sistemas corporativos da Empresa. Esta situação 
tornaria impraticável a utilização do sistema de geoprocessamento atual ao longo do tempo gerando 
riscos de retorno a controles manuais e manipulação de mapotecas com plantas analógicas em papel.
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