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RESUMO 
 
Este Trabalho apresenta uma nova abordagem para gerenciamento e integração de documentação, desenvolvido 
e aplicado para o Sistema Óptico da COPEL por técnicos desta Empresa. A solução uni recursos de automação 
de aplicativos de desenhos  como o Visio, com  a programação orientada a objeto,  a fim de gerar um ambiente 
Virtual onde cada elemento de desenho (DIO’s , Caixas de emenda, Cabos ópticos, POP’s  etc..)  possa ser 
explorado como um objeto real, com propriedades ,eventos e métodos. 
É um trabalho criativo que integra Banco de Dados de forma gráfica e transparente ,  facilitando a compreensão e 
recuperação de informações. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Documentação, Integração, Programação, Diagramas, Óptico 

1.0 -  INTRODUÇÃO 
 
Inicialmente na Copel os sistemas de telecomunicações foram implantados sobre infra-estruturas de radio e 
microondas, no período de 1970. Frente as opções de mercado em Meados dos anos 80  a COPEL passou a 
utilizar fibras ópticas passando a implantar  uma nova infra-estrutura diferenciada no estado do Paraná. Em função 
da alta capacidade desse sistema, em 1998 criou sua própria empresa de Telecomunicações, sendo a primeira 
empresa derivada do setor elétrico a obter  a licença da ANATEL para prestação de serviços especializados, não 
só atendendo as demandas internas mas também a clientes externos.  
Devido a esse crescimento da planta óptica e os inúmeros arquivos criados, documentar o sistema se tornava 
cada vez mais complexo e cansativo. A ativação de clientes  gerava atualização de documentação das caixas de 
emenda  , DIO’s , cabos e diagramas de canalização  .Os arquivos consistiam desde diagramas em Visio e Power 
Point até planilhas em Excel e Word e apesar de serem valiosos para operação, implantação e manutenção não 
havia uma forma estruturada de se recuperar essas informações rapidamente em manutenções de emergência. 
Desenhar os diagramas tomavam muito tempo sendo que figuras desconexas (vetoriais ou bitmaps) , em arquivos 
individuais não permitiam gerar relatórios ou realizar pesquisas de elementos de rede .Essa falta de integração 
dificultava o entendimento global de como a rede se interconectava física , geográfica e logicamente. 
Tentativa de integração através de Sistemas  via  Banco de Dados  foi  realizada, mas o  cadastro e consulta da 
canalização eram feitas em linhas de texto . Relatórios extensos gerados com siglas que representavam os 
objetos e suas interconexões eram difíceis de ser interpretados, causando ainda a dependência do técnico aos 
diagramas. 
Em meados de 2000, devido a deficiência dos sistemas disponíveis oferecidos , passamos a delinear uma solução 
que atendesse as nossas necessidades na manutenção. Aproveitando-se da formação de técnicos tanto em 
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telecomunicação como em tecnologia da informação passamos a vislumbrar um novo cenário para a 
documentação do Sistema Óptico da COPEL. 
 
2.0 – ELEMENTOS DE REDE ÓPTICA 
 
Abaixo, uma síntese de alguns elementos de rede, com objetivo de facilitar a compreensão  nas seções seguintes: 
 
-    Cabos : São cabos ópticos de capacidade variadas de 6,  12,  24,  36, 48,  72,  144 fibras ópticas. Dentro 
destes     as fibras ficam em tubos onde a seqüência destas são determinadas por código de cores.    
-     Caixas de emenda: Utilizada para emenda de cabos ópticos, é hermeticamente fechada contra umidade. Pode 
ser aérea ou subterrânea. Elemento principal da capilarização que permite mudança de fibras de uma 
determinada malha de cabo para outra. 
-    POP : São os pontos de presença de um determinado cliente , ou da COPEL. Informações como endereço, 
contato ,equipamentos, circuitos dentro deste POP são de grande  importância para implantação, manutenção e 
operação do sistema. 
-     DIO: São distribuidores internos ópticos, como os DG’s de cabos metálicos. Cada fibra de um cabo que chega 
em um determinado POP são conectorizadas para permitir o uso de equipamentos ou de jumpers entre os cabos. 
-    Equipamentos:  Diversos equipamentos como MUX , Modems , SDH , Conversores , Roteadores, Switchs 
estão contemplados nos diagramas de canalização de cliente. 
 
3.0 – IMPLEMENTAÇÃO 
 
Na nova abordagem levamos em consideração que a documentação deveria simular um ambiente virtual próximo 
do real. Para se aproximar deste modelo a implementação deveria contemplar os seguintes critérios: 
 
- Integrar a documentação para permitir interação entre os elementos de rede. 
- Ser gráfica pois os desenhos facilitam a compreensão. 
- Possuir interação com usuário controlando as entradas de dados  desenhando automaticamente. 
- Possuir  Visão Macro das malhas da rede e de como elas se relacionam. 
- Permitir detalhamento dos elementos da rede a partir da Visão Macro. 
 
Resumindo , precisávamos implementar  uma ferramenta que integrasse todos os elementos de rede, interagisse 
com o usuário mas que documentasse graficamente . Esta aplicação deveria  permitir  visualizar a posição dos 
elementos na rede  e como estes se interligam , possibilitando  a partir  dessa visão macro , detalhar, “abrir” cada 
um dos elementos através de uma única planta com layer geográfico. 
O primeiro esbouço foi implementado em um arquivo chamado TST (  Teste ) onde  queríamos ter uma noção do 
que seria visualizar a rede de forma unifilar.  Os técnicos passaram a fazer uso dessa planta e a atualiza-la ,sendo 
que o arquivo se popularizou tão rapidamente que passaram a chamar o projeto de TST.   
 
3.1 – Objetos Gráficos no TST 
 
Estudamos diversas técnicas de aplicativos de desenho, mas o que mais nos intrigou foi o próprio Visio. 
Descobrimos que as figuras eram desenhadas e armazenadas no Visio através de campos (células) com valores e 
fórmulas que controlam as propriedades originais do desenho, veja Figura 1.  
 
                                        

FIGURA 1 
 
O conjunto destes campos  são como tabelas divididas em seções de células referentes a propriedades do objeto 
de desenho. Por exemplo, existem seções de Geometria, de Pontos de conexões, de Eventos, de Formato de 
Texto, Formato de Linha , Formato de Preenchimento , assim como muitas outras propriedades customizadas . 
Desta forma podemos considerar que as figuras são representações gráficas dessas células. No Visio o conjunto 
de todas estas células referentes a uma figura é chamado de ShapeSheet. 
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Observamos também que cada elemento no Visio era tratado como um objeto, com propriedades e eventos 
associados , semelhantes a implementações com programação orientada a objeto. Concluímos que era uma 
forma inteligente de se desenhar e armazenar ,que poderia ser implementada na solução. 
3.2 – Automação 
 
No inicio não tínhamos idéia de que usaríamos o Visio como Base para o desenvolvimento da solução, mas 
queríamos explorar suas qualidades para implementa-las na interface gráfica. O foco  começou a mudar quando 
descobrimos que o aplicativo suportava automação (formalmente chamada de Automação OLE - Object Linking 
and Embedding ).Este tipo de aplicação gera objetos OLE que suportam automação , desta forma podemos 
manipular, via código, estes objetos . Simplificando , a Automação OLE, permite que uma aplicação seja 
controlada por outra aplicação . 
Descobrimos que era possível transformar o programa de desenho Visio em uma solução integrada poderosa, 
modificando a sua funcionalidade original e desenvolvendo aplicativos usando linguagem de programação que 
oferecesse suporte a automação como o Microsoft Visual Basic e C/ C++. 
Determinamos o quanto da funcionalidade original do Visio poderia ser usada como base da solução 
personalizada e quanto da nova funcionalidade deveria ser desenvolvida. Desta forma obtemos bons resultados 
aproveitando algumas funcionalidades internas no Visio, reduzindo a quantidade de linhas de código de 
programação escritas , tempo e esforço. 
 
3.3 – Cadastramento Orientado a Objeto 
 
Embora diagramas ajudem a compreensão, desenhar toma tempo. Realizamos vários estudos, e mais que 
manipular os objetos de desenho , aprendemos a cria-los através de códigos de programação escritos por nós. 
Definimos uma simbologia para os elementos de rede e implementamos funcionalidades de criar caixa de 
emenda, criar DIO, criar POP  e Cabos,  fazendo com que o programa realizasse as operações que fossem 
repetitivas. Estes módulos tornaram o cadastramento ágil e possibilitaram uma padronização gráfica dos 
elementos já que a aplicação passou a gerar os desenhos. 
Definimos o conceito de  cadastramento orientado a objeto onde o usuário interage diretamente com os objetos 
clicando com o mouse sobre o elemento de rede para acessar as funcionalidades de cadastramento possíveis 
para ele, ver Figura - 2. 
 

                                                                                              

 
 

FIGURA 2 
 
3.4 – Detecção de Eventos 
 
Um conceito que facilitou a implementação do cadastramento orientado a objeto foi o de eventos. Qualquer ação 
do usuário no aplicativo gera um evento. No TST os aplicativos escritos são sensíveis a esses eventos. Quando  
uma caixa óptica recebe um duplo clique por exemplo, o aplicativo  detecta o evento  e dispara a execução do 
código que apresenta o interior da caixa , detalhando as emendas de suas fibras. Essa detecção de eventos foi a 
peça fundamental que nos permitiu dar vida ao TST, fazendo com que este interaja com usuário no cadastramento 
e gere  automatização nas consultas.  
 
3.5 – Cartografia: 
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Nos postes os cabos no mesmo trecho ficam sobrepostos , o que dificulta a analise das malhas. A disposição 
unifilar melhora a visualização dos cabos, mas por outro lado a referencia geográfica dos demais elementos como 
caixas e POP’s nos é  útil.  
Para resolver o problema conseguimos  da área de Distribuição da COPEL as Bases Cartográficas do Sistema 
GEO em formato DXF . Trabalhamos nos formatos dos arquivos para que não comprometesse a velocidade da 
interface gráfica  do aplicativo e importamos para o TST  . Fixamos caixas DIO’s e POP’s nas posições 
geográficas reais e desta forma foi possível dispor os cabos de forma semi unifilar , não se preocupando em 
desenha-los  nos postes para facilitar a visualização. 
 
3.6 – Layers: 
 
Incorporamos o conceito de layers (camadas) fazendo com que o  TST inclua o elemento que estiver criando 
automaticamente em seu layer especifico tornando possível por exemplo visualizar somente cabos, ou somente 
caixas em cima do mapa da cidade. Trabalhando com multilayers por exemplo, tornamos possível a visualização 
dos cabos de acordo com a suas quantidades de fibras. 
Uma das vantagens de se trabalhar com os layers foi o de obter uma visão menos “poluída” nas consultas gráficas 
a documentação.  
 
4.0 - FUCIONALIDADES DE CADASTRO GERAIS 
 
As funcionalidades Individuais são acessadas com o clique do botão direito do mouse no elemento . As gerais são 
acessadas com o clique do botão direito do mouse no mapa. Ver as funcionalidades gerais na Figura 3 - (a). 
       
Cria Caixa de Emenda : Ao executar esta funcionalidade aparecera um formulário solicitando os seguintes dados 
para cadastramento: numero da caixa, capacidade (48/72/144), localização e distância até DIO, ver Figura - 3 (b). 
 

                          FIGURA 3 -(a)                                                            FIGURA 3 - (b) 
 

FIGURA 3 
 

Após verificada a consistência dos dados o aplicativo desenha a caixa na Visão Macro, atribui o layer,  cria pontos 
de conexão, atualiza o banco de dados e gera o desenho interno da caixa com pontos de  conexão de acordo com 
capacidade selecionada.  
 
Cria Cabo Óptico :Este modulo insere um novo cabo com código especifico com pontos de conexão para um 
DIO,  POP , ou caixa de emenda.  
 
Cria DIO : Este modulo insere um novo DIO com código especifico com pontos de conexão para um ou mais 
cabos. Semelhante ao Cria Caixa, constrói uma visão detalhada da ocupação das fibras . Permite também 
visualizar os jumpers  ópticos entre os DIO’s, apenas realizando um duplo clique no conector referente a fibra .  
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Cria POP: Cria um novo POP cadastrando detalhes e estruturando-o para receber  circuitos. 
 
Inclui Circuito : Através dessa funcionalidade e possível acessar qualquer circuito de qualquer cliente das pastas 
de projetos da Engenharia e inclui-lo no POP .Depois da inclusão através de um duplo clique no POP é possível 
visualizar e abrir cada um dos circuitos incluídos. 
 
5.0 - FUNCIONALIDADES DE PESQUISA 
 
 
Pesquisa Caixa de Emenda : Ao ser executado abre um formulário sobre a cartografia com listagem de todas as 
caixas. Selecionando uma das caixas automaticamente aparecera seus atributos, e clicando no botão Pesquisa 
Caixa , o aplicativo a localizará graficamente no mapa da cidade,  veja Figura 4.  
 

 

FIGURA 4 
 

Pesquisa Cabo Óptico: Semelhante ao Modulo Pesquisa Caixa mas para Cabos  Ópticos. Seleciona toda a 
extensão do cabo através do nome do  cabo. 
 
Pesquisa Circuito : Abre um formulário sobre o a Visão Macro que permiti pesquisar e visualizar todos circuitos  
em diagrama de blocos por clientes. Este diagrama contempla a canalização dos equipamentos, veja Figura - 5. 
 

 
FIGURA 5 

 

Pesquisa DIO: Mesma funcionalidade do Pesquisa Caixa, mas se aplica aos DIO’s 
 

Pesquisa POP: Realiza a listagem dos POP’s  afim de se localiza-lo  geograficamente e explora-lo 
individualmente. 
 
6.0 - EXPLORANDO A  DOCUMENTAÇÃO NO TST 
 
O exemplo abaixo simula uma consulta ao cliente EMBRATEL (Rede Presidente) com telas capturadas do TST. 
Primeiro passo seria localiza-lo na cartografia utilizando para isso o Pesquisa POP descrito no item anterior . 
Depois de localizado o POP , podemos detalha-lo através do duplo clique que trará um formulário com detalhes 
como endereço, contatos, e  circuitos. Verificamos que existe apenas o circuito  EMB_MM_E22_694 dentro desse 
POP , que pode  ser detalhado em um diagrama lógico de canalização (diagrama em blocos), apenas 
selecionando a caixa de listagem e clicando no botão Visualizar Circuito , ver Figura - 6. 
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FIGURA 6 

 
 
Para continuar explorando a rede física sairemos do formulário e daremos um duplo clique na Caixa Óptica 1080, 
que se liga ao POP via cabo de 6 fibras, ver Figura - 7. Dentro da caixa percebemos que a fibra  1 (Verde) do  
cabo de 6 fibras esta fundida na fibra  1 (Azul) do cabo de 12 fibras sentido POP COPEL SDN. Clicando na seta  
dentro da caixa podemos voltar  para Visão Macro do TST para seguir o cabo de 12 fibras SDN002 . 
 

 
FIGURA 7 

 
 
Seguindo o cabo de 12 fibras percebemos que este se conecta ao DIO C2 do POP COPEL SDN, ver Figura - 8. 
Para visualizar o DIO apenas realizamos um duplo clique neste e verificamos a ocupação de suas fibras. Podemos 
checar que realmente a fibra 1 deste DIO esta sendo utilizada para o circuito EMB.MM.E22.694. 
 
 
 

 
FIGURA 8 

 
 

Na descrição de ocupação das fibra do DIO C2 podemos verificar que existe um Jumper Óptico da fibra 1 para  a 
fibra 27 do DIO C6. Para  verificar esta conexão podemos voltar para  a Visão Macro e clicar no DIO C6 ou então 
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clicar diretamente em cima da fibra 1 do DIO SDN C2 que fará o aplicativo abrir  o destino do jumper óptico, que 
no caso é o  DIO SDN C6,  ver Figura - 9 . Observamos que o circuito esta na fibra 27 do DIO SDN C6 .  

 

FIGURA 9 
 

Daí por diante voltaríamos para Visão Macro e seguiríamos o cabo (48F SDN006) que esta conectado no DIO C6, 
explorando o caminho de todo o circuito da forma que fizemos acima . Na verdade existem consultas complexas 
no TST ,onde há a necessidade de navegar por diversas caixas , DIO’s , POP’s COPEL, que ficam difíceis de 
serem simuladas sem os  recursos do aplicativo.  
A consulta realizada acima é tipicamente de uma manutenção, onde se quer conhecer todo o caminho do circuito  
de forma a detectar onde esta a falha.  As consultas de implantação se limitam em descobrir a disponibilidade dos 
meios, determinar o POP COPEL , fibras vagas no cabo, assim como caixas próximas ao POP de cliente. 
7.0 - BANCO DE DADOS  
 
Atualmente o TST, através das funcionalidades, armazena os dados cadastrados pelo o usuário  em um Banco de 
Dados  com objetivo de realizar consultas e gerar relatórios.  
Uma nova concepção esta sendo estudada, onde as funcionalidades passariam a alimentar o Banco de Dados 
com os próprios objetos gráficos como ocorre em Sistemas de GIS (Geographic Information System)  utilizando  
Bancos de Dados Geográficos. 
Para simular a nova abordagem, criamos um aplicativo chamado XVerge capaz extrair dos objetos do TST, todos 
os atributos gráficos (geometria, posição, conexões, linhas, layers, etc.) assim como dados e propriedades 
customizadas , armazenando-os em um Banco de Dados. A partir daí usando um outro aplicativo (Xconver) 
conseguimos que um TST vazio (sem elementos de rede)  através dessa Base de Dados reconstruísse os objetos 
como POP’S,  cabos e caixas nas posições originais, com suas conexões e atributos. 
Dentro dessa concepção, ao inicializar o TST, nenhum elemento de rede estaria presente, tudo seria reconstruído 
através da Base de Dados no layer geográfico da cidade escolhida. Os testes foram interessantes e despertaram 
nossa curiosidade a fim de explorar as vantagens do recurso para uma possível implementação. 

8.0  - CONCLUSÃO 
 
Na Manutenção a solução trouxe agilidade na consulta, necessária nas emergências, reduzindo os tempos de 
indisponibilidade de cliente. Gerenciamos melhor o crescimento da planta, tomando melhores decisões na 
expansão, capilarizando pontos estratégicos reduzindo os prazos de ativações de clientes . 
Hoje vemos técnicos debruçados na frente do TST discutindo qual a melhor opção de se fazer um acesso a um 
cliente. Como resultado passamos a confiar na documentação pois até os menos interessados em documentar 
passaram a alimentar o sistema devido a facilidade de cadastro. A terceirização e a delegação de serviços tornou-
se  fácil , pois o sistema ajuda a compreensão da rede até por aqueles que não participam diretamente de suas 
implantações. 
Embora tenhamos desenvolvido a solução especificamente para o Sistema Óptico da COPEL, percebemos que 
muitas pessoas de outra áreas se  interessaram pela nova abordagem . Não deixa de ser um exemplo inovador de 
como documentar e que talvez possa  ser aplicado em outras redes e até mesmo em outras áreas do 
conhecimento humano. 
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