
Implantação do Cadastro de
Redes e Consumidores Integrado
UNIÃO ENTRE O CADASTRO TÉCNICO E O COMERCIAL

CLIENTE
O projeto foi executado em 
colaboração com a Contru-
tora Anastácio para apoiar 

as ações junto a implemen-
tação para o DAE - Depar-

tamento de Água e Esgotos 
de Jundiaí , o qual atende 

uma população de 328 
mil habitantes, possuindo  
100% de atendimento no 
fornecimento de água tra-

tada na área urbana e 97% 
de coleta de esgotos tam-
bém na área urbana. Com 

uma receita operacional de  
R$ 68 milhões. Possui 89 

mil ligações de água ati-
vas e uma produção de 48 

milhões de m3 de água por 
ano e tratamento de 100% 

do esgoto coletado.
Foi considerado empresa 
modelo em saneamento 

pela revista Valor Setorial, 
junto com mais quatro cida-

des brasileiras.

Um sistema de cadastro 
baseado no software AutoCAD 
existia antes da implemen-
tação, mas não garantia as 
regras topológicas de conexão 
das redes de água e esgoto.

Desafio do Negócio
Em um mercado competitivo, as 
empresas de saneamento são desa-
fiadas a fornecer serviços eficientes 
com baixo custo operacional. Para 
gerenciar geograficamente redes 
distribuídas.

Inteligência Espacial Implemen-
tada
Os serviços da NEXUS de migração 
de dados de infraestrutura de redes 
permitiram ao cliente criar um siste-
ma centralizado com um modelo de 
topologia de rede consistente e pre-
ciso.  Este projeto forneceu o poder 
de gerenciar as instalações de redes 
e consumidores e simplificar a ampla 
gama de operações de gerenciamen-
to e planejamento de infraestruturas 
de redes e consumidores.
Um núcleo central baseado em 
banco de dados Oracle foi fornecido, 
permitindo ao cliente que exportasse 
os dados para simulação hidráulica 

com o software WaterCAD, com o 
objetivo de  apoiar decisões opera-
cionais baseadas em conhecimento 
de engenharia, para a redução de 
perdas de água.

Solução NEXUS
A NEXUS foi selecionada como 
principal fornecedora de solução GIS 
para a migração de dados das redes 
do sistema antigo para o novo por 
possuir um profundo entendimento 
técnico na área de saneamento.

A NEXUS disponibilizou um time 
especializado, constituído de enge-
nheiros com experiência em GIS e 
saneamento, bem como em padroni-
zação de desenhos e conversões.

Um planejamento estratégico em 
geoprocessamento, bem como a 
definição do fluxo do processo de 
conversão CAD, foram bem definidos 
durante o início do projeto.

Foi realizada união do cadastro técnico ao comercial e a 
disponibilização dos mapas em papel com georreferen-
ciamento em um banco de dados geográfico único.
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SOLUÇÃO NEXUS - cont.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
Foi realizada a conver-
são de dados vetorias e 
de papel para o banco 
de dados geográfico, 
bem como a integra-
ção com o sistema 
comercial em tempo 
real, com o objetivo de 
fornecer os mapas das 
redes com as deman-
das de consumo para o 
software de simulação 
hidráulica WaterCAD.

As redes de esgoto 
puderam vir a ser 
cadastradas pelo DAE 
a partir dos desenhos 
escaneados.

Todas as padronizações CAD, layers e simbologias foram completamente entendidas 
pelo time e com o andamento das conversões foram ficando claras e atualizadas as 
informações em áreas menos conhecidas.

Os dados originais estavam no formato AutoCAD. Estes dados foram convertidos para o 
formato shape e então corrigidas todas as conectividades das redes de água.

Os atributos básicos foram sendo preenchidos para as entidades geográficas, manten-
do sempre o relacionamento topológico entre as mesmas.

Um time especializado de engenheiros, analistas de sistema e tecnólogos foi disponibi-
lizada para trabalhar nesta conversão de dados, que no final do projeto disponibilizou 
um avanço operacional e agilidade para o cliente.

Componentes Técnicas da Solução
1. Elaboração do Planejamento Estratégico de Geoprocessamento para os próximos 3 

anos.
2. Conversão dos dados CAD para o formato shape.
3. Criação de um banco de dados geográfico com Oracle.
4. Importação do mapeamento CAD para o banco geográfico.
5. Escaneamento das plantas de esgoto.
6. Georreferenciamento das plantas de esgoto.
7. Importação das plantas de esgoto para o banco de dados geográfico.
8. Implantação de uma aplicação para o cadastro de redes de água, esgoto e consu-

midores integrada com o cadastro comercial em tempo real.
9. Desenvolvimento e implantação de ferramenta de cadastro de logradouros.
10. Instalação e capacitação do sistema para toda a organização.

Cadastro em Banco Geográfico 
para Simulação Hidráulica

A integração do cadas-
tro técnico ao cadastro 
comercial viabilizou a ex-
portação para o softwares 
de simulação hidráulica.
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