
A tendência mundial de utilização de combustíveis limpos tem gerado uma demanda 
crescente por gás natural. Para atender essa demanda, as concessionárias brasileiras estão 
investindo cada vez mais em automação, buscando uma melhoria, na operação, controle e 
segurança. Os desafios de gerenciamento de uma distribuidora de gás natural vão além das 
dificuldades pertinentes aos seus ativos descentralizados. É diante deste cenário que o 
presente trabalho sugere a implementação e integração de sistemas que auxiliam no 
gerenciamento e tomada de decisões numa companhia de distribuição de gás. Através da 
integração desses sistemas é possível uma melhor análise dos dados auxiliando de maneira 
assertiva na tomada de decisões gerenciais. Este trabalho apresenta uma proposta de 
integração de um Geographic Information System (GIS) com um Process Information 
Management System (PIMS), a fim de centralizar as informações da companhia em uma só 
Interface Humano Computador (IHC). Esta proposta está sendo implantada em uma empresa 
de petróleo, gás e energia no território nacional. 
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The global tendency towards clean fuels is resulting in a growing demand for natural gas. 
Due to this, Brazilian dealers are increasing their investments in automation aiming to 
improve their operation, process control and safety. The challenges of managing a Natural 
Gas Distributor go beyond the difficulties related to its decentralized assets. Therefore, the 
present work suggests the implementation and integration of systems to assist the 
management and decision-making inside a Gas Distributor company. The integration of the 
systems allows a better data analysis helping assertively the management decisions. This 
work present an integration proposal between a Geographic Information System (GIS) and a 
Process Information Management System (PIMS), in order to centralize all the company's 
information in a unique Human Machine Interface (HMI). This proposal has being 
implemented on an oil, gas and energy company in the country.





Figura 1 – Pirâmide de Automação[4] 



Figura 2 – Camadas do GIS[9] 
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Figura 3 – Arquitetura Proposta 








