ORDENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE
REDES DE INFRAESTRUTURA - SISTEMA INFRAVIA

“A simplicidade é o último grau de sofisticação.”
Leonardo da Vinci.

INFRAESTRUTURA: PROBLEMA NO BRASIL????

Instalações localizadas principalmente na rua, causam problemas
relacionados a sucessivas obras de pavimentação e mobilidade,
interrompendo o tráfego devido às escavações.
No Reino Unido, as obras de rua custam 7 bilhões de libras anualmente,
incluindo 5,5 bilhões de libras em custos sociais e indiretos e 1,5 bilhão
em custos diretos. MCMAHON et al., (2005).
MASCARÓ (2005)
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PROBLEMA É GLOBAL

REINO UNIDO

ALEMANHA

https://www.geolsoc.org.uk/~/media/Files/GSL/Events/1Sus%20exploit%20of%20the%20subsurface%20presentations/Day%202%20P2%20%20Sustainability%20assessment%20tools%20for%20utility%20streetworks.pdf?la=en

ACIDENTES EM REDES DE INFRAESTRUTURA - Kaohsiung 2014

https://www.chinasmack.com/taiwan-kaohsiung-gas-pipeline-explosions-chinese-reactions

ACIDENTES EM REDES DE INFRAESTRUTURA – Rio de Janeiro 2011 e 2016
TÁXI É ATINGIDO POR EXPLOSÃO DE BUEIRO EM COPACABANA - 2011

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2011/04/o-carro-voou-diz-filho-de-vitima-de-explosao-de-bueiro-em-copacabana.html

Vítima de explosão de bueiro no Rio morre após mais de um mês internada
"Ela teve 70% do corpo queimado, não foram 50% como divulgaram. Ela ficou 35 dias internada, a
maior parte do tempo em coma induzido. Há pouco tempo ela teve uma melhora, chegou até a
abrir os olhos, mas não conseguia nem se comunicar", contou Sandra.
A explosão ocorreu em um bueiro na esquina da Rua do Senado com Avenida Gomes Freire,
na Lapa, na noite de 24 de setembro, um sábado. Aline havia saída da comemoração do
aniversário de uma amiga quando foi vítima do acidente.
A Polícia Civil indiciou três funcionários da Light, que vão responder por explosão, homicídio
culposo e sete lesões culposas, quando não há intenção de matar. A empresa lamentou a
morte de Aline e disse que está prestando assistência à família dela e das outras vítimas.
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/vitima-de-explosao-de-bueiro-no-rio-morre-apos-mais-de-um-mes-internada.html

ACIDENTES EM REDES DE INFRAESTRUTURA – Florianópolis Maio 2018
Retroescavadeira atinge cano de gás e bombeiros isolam trecho da Beira-Mar Norte
Uma retroescavadeira atingiu um cano de gás natural e causou um
vazamento na avenida Beira-mar Norte por volta das 9h desta quintafeira (10), em Florianópolis. A máquina estava trabalhando na
construção de um prédio de 12 andares na região. O trânsito sentido
bairros foi isolado no local, mas começou a ser liberado às 11h.

http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2018/05/moradores-e-comerciantes-sao-afetados-por-vazamento-de-gas-na-beira-mar-norte-10335784.html
https://ndonline.com.br/florianopolis/noticias/retroescavadeira-atinge-cano-de-gas-natural-e-causa-vazamento-na-avenida-beira-mar-norte

SEGURANÇA EM REDES DE INFRAESTRUTURA

As redes de infraestrutura
ainda são projetadas,
construídas e gerenciadas da
mesma forma há séculos.

1932

Alguém nos dias de
hoje iria tolerar esta
condição de trabalho?
1880

2016

http://assessingtheunderworld.org/wp-content/uploads/2016/09/WS8-poster-Sep-2016-AH-IJ-CR-NM-Final-A4-print.pdf

ESTUDO DE MELHORIAS NOS SISTEMAS ATRAVÉS DO
ORDENAMENTO DO SUBSOLO

Fonte: BOEGLY (1969).

Fonte: U.S. DEPARTMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (1983)

Custos de implantação de rede elétrica subterrânea

Fonte: Eletropaulo (2016).

GESTÃO COMPARTILHADA DE INFRAESTRUTURAS
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.

SOLUÇÕES APRESENTADAS
GALERIA TÉCNICA
IKT - ALEMANHA - 2014
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http://www.ikt.de/wp-content/uploads/2014/07/ikt_research-testing_2012-2014.pdf

SISTEMA INFRAVIA

Na calçada (F): (A) Gás Natural, (B)
Telecomunicações, TV a cabo, Dados,
(C) Sistema de Água Potável / bombeiro
(conceito com tubo vertical), (D) rede
elétrica (baixa), (E) rede elétrica (média) /
Iluminação Pública, (Q) sistema de Base
e estrutura de drenagem - feito com
cascalho reciclado a partir de tijolos e
entulhos de concreto, (R) cobertura de
areia, (S) Paredes de plástico recicladoestrutura Sistema INFRAVIAS.
Na ciclovia (H): (I)
Gasoduto alta
pressão, (G) Esgoto, (T) rede de água
reciclada.
Drenagem de águas pluviais (J): (eco
sistema de 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 tijolos e
entulhos de concreto, (M) tubo de
drenagem - para recolher a água da
chuva, (J) de abertura para a entrada de
água da chuva
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.

PRODUÇÃO DOS COMPONENTES AREIA E BRITA RECICLADA

PRODUÇÃO DOS COMPONENTES
PLÁSTICO RECICLADO

FLUXOGRAMA DO SISTEMA DE MONTAGEM
PROJETO PILOTO - SAPIENS PARQUE

VANTAGENS APRESENTADAS PELO SISTEMA INFRAVIA ATRAVÉS DO
ESTUDO DE CASO DO MODELO IMPLANTADO NO SAPIENS PARQUE
Redução dos custos médios de
construção de redes da ordem de 30%
(Gás natural).

Redução nos custos de 70% em
implantação de novos clientes
(Gás natural).

Cada metro de estrutura do
sistema INFRAVIA consome
cerca de 5300 quilos de lixo da
construção civil

AINDA NÃO ESTÃO QUANTIFICADOS OS VALORES RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS RELACIONADOS A NÃO DESTRUIÇÃO DO PAVIMENTO
AINDA NÃO ESTÃO QUANTIFICADOS OS VALORES RELATIVOS AOS BENEFÍCIOS RELACIONADOS MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA

NORMA BRASILEIRA SOBRE O TEMA
ABNT NBR 16584:2017

Data de Publicação: 07/04/2017
Título: Galeria técnica pré-moldada em concreto para compartilhamento de infraestrutura e ordenamento do
subsolo – Requisitos e métodos de ensaios
Comitê: ABNT/CB-018 Cimento, Concreto e Agregados
Nº de Páginas: 50
Organismo: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas

1º Reunião do CE-18:600.25 - Comissão
de Estudo de Galerias Técnicas de
Concreto, dia 16/02/2016 e apresentação
do projeto INFRAVIA.

SOLUÇÃO APRESENTADA: SISTEMA INFRAVIA - IKT - ALEMANHA - 2016
CURSO INTERNACIONAL DE INFRAESTRUTURA

http://www.ikt.de/wp-content/uploads/2016/07/ikt-international-masterclass-programme.pdf

SOLUÇÃO APRESENTADA: SISTEMA INFRAVIA - IKT - ALEMANHA - 2017
ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO PARA ESTUDOS DO SISTEMA INFRAVIA NA ALEMANHA

http://www.fapesc.sc.gov.br/projeto-infravias-tem-destaque-internacional/

INOVAÇÃO INFRAVIA 2.0
UTILIZAÇÃO DO LIXO URBANO COMO MATÉRIA PRIMA DO SISTEMA INFRAVIA

Assinatura do MoU entre INFRAVIA e
CS BIOENERGIA para a produção dos painéis de
plástico do sistema através de resíduos urbanos.

Planta da CS BIOENERGIA para produção de energia através da geração de biogás a
partir de esgoto e resíduos urbanos - (Em operação 2018)

Planta da CS BIOENERGIA para produção de
energia através da geração de biogás a partir de
esgoto e resíduos urbanos - (Construção 2016)

Plástico removido do processamento
de resíduos urbanos.
Produção estimada 120 toneladas / dia de plástico
reciclado.

http://www.fapesc.sc.gov.br/infravia-fortalece-vies-da-sustentabilidade-da-infraestrutura-urbana-com-novo-parceiro/

Matéria prima para o
Sistema INFRAVIA.
processo 100%
mecanizado e
automatizado.

INOVAÇÃO INFRAVIA 2.0
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE REDES E PAVIMENTO E GESTÃO DE ATIVOS
FIBRA ÓTICA
1.

Detecção de Intrusão

Através de tecnologia de análise de vibração, um cabo comum de
fibra ótica detecta movimentação na camada protetora e aponta o
local com precisão da ocorrência, em central de monitoramento
remota.

2. Detecção de Vazamento (Gás)
Através de tecnologia DTS, um cabo comum de fibra ótica é
transformado em um termômetro que permite detectar e localizar
variações de temperatura, permitindo identificar vazamentos
gasosos e líquidos em tempo real, bem como sua localização
precisa.

3. Detecção de Vazamento (Líquido)
Através de tecnologia DTS, um cabo comum de fibra ótica é
transformado em um termômetro que permite detectar e localizar
variações de temperatura, permitindo identificar vazamentos
gasosos e líquidos em tempo real, bem como sua localização
precisa.

4. Monitoramento de Pontos Quentes e falhas de
Arco/Isolação
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2

* - Em desenvolvimento
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Combinando as tecnologias de temperatura e vibração é possível
identificar falhas de isolação ou arco e monitorar pontos quentes
ao longo de linhas de baixa, média e alta tensão bem como
monitorar a temperatura de transformadores e junções, gerando
alertas automáticos à equipe de manutenção antes de uma
ocorrência grave.

INOVAÇÃO INFRAVIA 2.0
SISTEMA DE MONITORAMENTO DE REDES E GESTÃO DE ATIVOS
REALIDADE AUMENTADA

Exemplo de realidade aumentada

INFRAVIA AR app em uso - Testes

INFRAVIA AR app
Aplicativo de realidade aumentada desenvolvido exclusivamente para o sistema INFRAVIA pelo
Centro de Inovação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, o INFRAVIA AR, já em testes.
Disponível no Google Play a partir de 20/06/2018.
Projetos desenvolvidos em Building Information Model - BIM em parceria com a Bentley.

INOVAÇÃO INFRAVIA 2.0
SISTEMA INFRAVIA DE DRENAGEM E BARREIRA ANTI RAIZ

BARREIRA ANTI-RAIZ

CONDIÇÃO CORRENTE

SISTEMA DE DRENAGEM

INOVAÇÃO INFRAVIA 2.0 : SISTEMA INFRAVIA - BARREIRA ANTI RAIZ
CONDIÇÃO ATUAL DAS REDES

OBRIGADO!
ALOISIO PEREIRA DA SILVA
Eng. Civil, Dr.

www.infravias.com
facebook.com/infravias
twitter.com/infravias
flickr.com/infravias
ceo@infravias.com

