
Verificação da distância máxima 
para localizar um TUP em uma 

localidade

Utilizando a ferramenta de software 
MacroER05 e 

GPS Trackmaker ®



Obtendo as informações do SGMU

1 - Acesse a o SGMU, selecione a opção 

Consultar > 

Dados Telefones Públicos por Município/Localidades



2 - Escolha a Unidade da Federação

e o Município e clique em ‘continuar’



3 - Escolha uma localidade do município

Será aberta uma listagem dos TUP da localidade



4 - Clique em ‘Gerar Excel’ para criar a planilha base



5 - Utilize a opção Arquivo>Salvar como...

Escolha a pasta e nome do arquivo,

Selecione salvar como tipo : pasta de trabalho do microsoft excel



6 - Feche a janela do windows com a planilha exportada.

Abra a janela do SGMU e clique em retornar

Abra a planilha salva no excel



7 - Escolha a próxima localidade do município,

Será aberta uma listagem dos TUP da localidade



8 – Repita o passo 4 para gerar a planilha excel



9 – Selecione as linhas dos TUP na planilha excluindo a linha de 
cabeçalho, em seguida utilize a opção copiar



10 - Cole as linhas na planilha salva no passo 5



11 – Repita os passos de 6 a 10 até esgotar as localidades do 
Município selecionado.

Assim obteremos uma lista excel com todos os TUP do 
município desejado



12 – Após a obtenção do listagem completa de TUP do 
município,inclua uma coluna a esquerda, e inclua nas linhas o 

CNL do município, salve a planilha excel e feche-a



13 –Antes de abrir a ferramenta MacroER05 é necessário ajustar 
a segurança do excel para executar macros



14 – Agora será gerado o arquivo texto para carregar no 

GPS Trackmaker

abra a planilha MacroER05 selecione a opção PGMU e GPS



15 – Clique na opção SGMU/SGOU + circunferências � GPS



16 – Nesta tela temos 4 opções para gerar as informações, somente o 
TUP gera apenas os pontos dos TUP, 

TUP+300m e TUP+330m geram o TUP mais a circunferência com 
raio pré-determinado,

a opção TUP+Raio[m] gera o TUP com a circunferência com  o raio 
desejado

Para visualização da área de cobertura devemos utilizar a opção Pintar



17 – Escolhida a opção desejada, devemos indicar o caminho do 
arquivo excel com a lista de TUP do município e clicar ‘Abrir’



18 – Aguarde o processamento das informações  



19 – Após o processamento, é necessário informar o caminho do 
arquivo gerado em formato texto e clicar ‘Salvar’

A partir deste momento já temos o arquivo necessário para carregar 
no programa GPS TrackMaker®



Carregando os dados no GPS TrackMaker®



1 – Abra o programa GPS TrackMaker®



2 – Clique no botão ‘Abrir arquivo” e aponte o caminho para o 
arquivo gerado e clique ‘Abrir’



3 – Eis a tela com os dados carregados do arquivo



4 – Use o botão de scroll do mouse para diminuir o zoom,

Clique no botão ‘detecção de elementos’,

Selecione os elementos mostrados na tela arrastando o mouse



5 – Com os elementos selecionados,

clique no botão ‘Visão 3D no Google Earth’



6 – Eis a vista no Google Earth



7 – Usando o scroll do mouse para aumentar o zoom no Google Earth

As circunferências amarelas representam a área de cobertura de cada 
TUP, devemos atentar para possíveis áreas descobertas dentro da 

mancha urbana, e áreas habitadas na periferia da localidade



Exemplo ‘a’ retirado da cidade de Pinhão/PR, de 
possível área sem cobertura na periferia



Exemplo ‘b’ retirado da cidade de Pinhão/PR, de possível área sem 
cobertura



Exemplo ‘c’ retirado da cidade de Pinhão/PR, de possível área 
sem cobertura



Dos três exemplos apresentados, foram verificados em campo 
pela Fiscalização de Serviços do ER03, como resultado temos:

a – havia um TUP cobrindo a região destacada, havia um 
pequeno erro na coordenada do TUP no SGMU, onde 
aparentemente estava sem cobertura;

b – foi evidenciado em campo 370 metros para o TUP mais 
próximo;

C – havia um TUP cobrindo a região destacada, havia um erro 
expressivo na coordenada no SGMU, porém conforme o 
próprio SGMU, o endereço estava correto e indicava a própria 
rua Santa Clara.



Dessa forma, para utilizar com eficácia a MacroER5, é
necessário redirecionar a fiscalização de campo.

Conforme contato já estabelecido com a SUN, o próximo 
procedimento de fiscalização dará a abertura para utilizar 
este método, mas colocando a necessidade de em campo 

durante a fiscalização dos TUP, além dos testes de 
chamada seja verificada a consistência do cadastro dos 
TUP, efetuado pela prestadora, de forma a validar o uso 

deste método.

A SUN também está preparando regulamento impondo 
sanções para as prestadora caso seja evidenciada a 

inconsistência do cadastro de TUP



Fica claro que para autuação deste item 
do PGMU, ainda é necessária a 

atividade de campo


