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Apresentação
Com muita alegria inicio a nossa disciplina de Cidades Inteligentes. Espero que você 

esteja tão empolgado(a), quanto eu. Seja bem vindo(a) a nossa disciplina. Aproveite as 
aulas e divirta-se aprendendo novos conhecimentos.

Este componente faz parte da serie dos Tópicos Avançados em Desenvolvimento 
Territorial e tem como objetivo principal ajudá-lo a compreender como o conceito de 
cidades inteligentes e as tecnologias habilitadoras podem contribuir com melhoria do 
desenvolvimento territorial.

O nosso ponto de partida para trabalhar a disciplina Cidades Inteligentes consis-
te no estudo dos conceitos fundamentais sobre o referido tema. Assim, na Unidade 
I, começaremos abordando a conceituação de Cidades Inteligentes, a sua relação com 
as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), indicadores, áreas temáticas e, 
principalmente, como esse conceito pode ser aplicado no contexto do desenvolvi-
mento de territórios visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Em seguida, 
abordaremos a relação do conceito com estruturas informacionais e desenvolvimento 
urbano-tecnológico. 

Já na Unidade II, vamos trabalhar com aspectos mais tecnológicos, abordando as áre-
as de aplicação de inovação tecnológica para soluções urbanas e o uso dos Sistemas de 
Informações Geográ!cas (SIGs). Nesta oportunidade, discutiremos como tecnologias 
avançadas de comunicação estão associadas ao conceito de cidades inteligentes. Por 
exemplo, o uso da Internet das Coisas, a computação em nuvem, as redes veiculares, 
segurança da informação e o armazenamento de alto volume de dados. Esses conceitos 
e tecnologias são habilitadores do conceito de cidades inteligentes e, por tais motivos, 
serão discutidos no curso. Finalizaremos a unidade contextualizando os sistemas de 
informações geográ!cas no planejamento urbano para o desenvolvimento das cidades.

Fique atento às dicas e questões para re"exão que compartilharei com você durante 
o estudo dos conteúdos dessas unidades. Em determinados momentos do texto, desta-
carei informações, indicando que essas são oportunidades para você saber mais sobre 
cidades inteligentes; para observar com maior atenção; ou aprender novos termos para 
compor o seu glossário. 

Sugiro que você não deixe passar nada despercebido. Elabore seus esquemas e revise-
-os quando !nalizar o estudo de cada unidade.

Bom estudo e boa aprendizagem!
Leobino Nascimento Sampaio

Sobre o autor
O Prof. Dr. Leobino N. Sampaio é pesquisador e professor Associado do 

Departamento de Ciência da Computação (DCC) da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA). Doutor em Ciência da Computação pela Universidade 
Federal de Pernambuco (2011), Mestre em Redes de Computadores pela Uni-
versidade Salvador (2004), graduado em Ciência da Computação Com Ênfa-
se em Análise de Sistemas pela Universidade Salvador – UNIFACS (1996) e 
Administração de Empresas pela Universidade Católica do Salvador (1999). 
Em 2020, atuou como Professor Visitante no Departamento de Ciência da 
Computação da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), nos 
EUA. Com mais de 20 anos de experiência em pesquisa e ensino em cursos de 
graduação e pós-graduação, atualmente é membro da Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC), membro do Comitê Técnico de Monitoramento de Redes 
de Computadores (CTMon) da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e 
atua nas áreas de Redes de Computadores e Internet do Futuro.

Att, Leobino Sampaio.
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1.1 VISÃO INICIAL

Essa unidade aborda os conceitos fundamentais de cidades inteligentes. Nesse 
momento destaco a relação das cidades inteligentes com as Tecnologias de In-
formação e Comunicação (TIC), indicadores, áreas temáticas e, principalmente, 
como esse conceito pode ser aplicado no contexto do desenvolvimento de terri-
tórios visando melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

O termo cidade, também denominado urbe, corresponde a uma área urbaniza-
da contígua, normalmente representando uma entidade político-administrativa 
ou lugar onde está concentrada a oferta de serviços, sejam esses religiosos, cul-
turais, de infraestrutura ou de consumo. Em síntese, a cidade consiste em uma 
formação urbana ou um aglomerado humano, constituída por uma população 
de sujeitos socialmente heterogêneos; com uma localização geográ!ca perma-
nente; extensão especial considerável; existência de um padrão de convivência 
entre seus cidadãos; um modo de vida característico aceito pelos seus indivíduos; 
padrão de distribuição espacial e organização da propriedade; presença de ocu-
pações agrícolas; destacada densidade populacional; etc. 

UNIDADE 1 - Noções fundamentais 
sobre cidades inteligentes

 
Figura 1 - Exemplos de cidades 

Fonte: Pixabay  
Fonte: Pixabay
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Em 2009, a maioria da população mundial passou a morar nas cidades, conforme 
destacado no United Nations (2009). Houve um grande movimento de saída dos 
campos para as cidades, mas essas não apresentavam infraestrutura e recursos 
adequados e su!cientes para atender a essa nova demanda, caracterizada pelo 
crescimento e concentração do aglomerado humano em uma mesma localização 
geográ!ca. Esse cenário na maioria das vezes representa o enfrentamento de 
inúmeros problemas que afetam as grandes cidades.

 
REFLEXÃO

Antes de avançar, observe a Figura 3. De 2011 a 2050, veja qual a previsão de distribuição da 
população em áreas urbanas apresentadas pela United Nations – New York em 2012. As cores 
mais escuras representam uma maioria de pessoas em regiões urbanas. Se essas cidades con-
tinuassem estruturadas e planejadas como são hoje, o que esta concentração populacional 
significaria? Como seria a qualidade de vida dos cidadãos dessas cidades?

 
REFLEXÃO

Ao considerar as grandes cidades que você conhece, exercite o levantamento dos seus 
principais problemas. Você já deve estar imaginando o que isso pode significar. 

 
Figura 2 - Percentagem da população em áreas urbanas, 2011, 2030 and 2050 

Fonte: Ilustração Bruno Deminco - EQUIPE SEAD baseado em United Nations, Department of Economic 
and Social A!airs, Population Division: World Population Prospects DEMOBASE extract. 2012

Figura 3 - Exemplos de cidades 

Fonte: Pixabay 
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Figura 4 - Smart City Nansha. Fonte: Wikimedia

Como você provavelmente vive ou já visitou uma grande cidade, esses proble-
mas são bem conhecidos. A seguir listarei alguns dos que considero serem mais 
críticos:

A partir desse cenário, emergem as chamadas cidades inteligentes como al-
ternativas para mitigar esses problemas; sobretudo porque tornar cidades mais 
inteligentes é uma forma de otimizar o uso dos seus recursos e sua infraestrutura, 
de maneira mais sustentável e com a !nalidade de melhorar a qualidade de vida 
dos seus cidadãos. 

A cidade inteligente, em inglês denominada Smart City, 
também corresponde a uma área urbana, mas agora inten-
samente integrada às Tecnologias da Comunicação e Infor-
mação (TIC), com a !nalidade de  aperfeiçoar a qualidade, o 
desempenho e a interatividade dos serviços urbanos; reduzir 
os custos e o consumo de recursos naturais; e, ainda, aproxi-
mar a relação dos cidadãos com o governo. Para possibilitar 
tudo isso, as cidades inteligentes fazem uso do que chamamos 
de Internet das Coisas (IoT).

A IoT, do inglês Internet of !ings, signi!ca a interconexão 
digital de objetos do cotidiano com a Internet, principal-
mente através do uso de sensores eletrônicos. Isso quer dizer 
que a IoT representa uma rede de objetos físicos (tais como: 
prédios, veículos e placas) que tem a capacidade de reunir e 
transmitir dados pela Internet. Esses objetos possuem o que 
chamamos de sistema embarcado, ou seja: sistema compu-
tacional embutido. É por isso que começamos a observar a 
disponibilização no mercado de soluções para automatização 
domiciliar, sistemas de inteligência policial altamente auto-
matizados, a partir do reconhecimento facial, alarmes com 
noti!cação, dentre outros.

Glossário
Cidades Inteligentes, ou 
Smart Cities, são cidades 
com bom desempenho, 

construídas pela combinação 
entre as atividades e 

investimento de cidadãos 
autodeterminados, 

independentes e conscientes 
(GIFFINGER et al., 2007 – 

tradução nossa).

Figura 5 - Alguns problemas críticos enfrentados nas grandes cidades 
Fonte: Elaborado pelo autor

Poluição urbana (incluindo sonora)

Desmatamento

Desmoronamento e enchentes

Desperdício de recursos hídricos

Grande volume de lixo

Mobilidade

Violência
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Figura 6: Armazenamento de dados na Nuvem. Foto: Pixabay
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turas (os dados dos cidadãos são estruturados, os dados dos sensores são semi-
-estruturados e os dados das câmaras de vídeo são não-estruturados). A garantia 
da velocidade do "uxo de dados é fundamental para processar rapidamente os 
dados e, em muitos casos, fornecer informações em tempo real. Por !m, a vera-
cidade também merece atenção para garantir a qualidade dos dados a partir da 
seleção de fontes con!áveis e consistentes.

 
1.2 DESAFIOS

Na busca de alcançar os objetivos dessas cidades, alguns desa!os vêm sendo 
enfrentados pelos pesquisadores e pro!ssionais que participam desses projetos. 
Dentre esses desa!os, do ponto de vista técnico, cito:

Outro ponto que preciso destacar é a relação da Computação em Nuvens 
com as Cidades Inteligentes. A computação em nuvens, conhecida em inglês 
por cloud computing, consiste na disponibilidade de recursos computacionais 
através de uma rede, como armazenamento e capacidade de computação, sem 
demandar o gerenciamento ativo do usuário e sem exigir grande capacidade da 
máquina desse usuário para isso (Figura 8). A integração das cidades inteligentes 
e da computação em nuvens tem sido considerada por alguns autores como uma 
consequência da revolução da informação. Na Unidade II, irei mostrar, de forma 
mais enfática, como as cidades inteligentes são viabilizadas a partir da computa-
ção em nuvens, integradas à IoT e ao uso de dispositivos móveis.

Além da Computação em Nuvens e da Internet das Coisas, outra tecnologia 
associada às cidades inteligentes é o Big Data. Essa expressão corresponde a 
uma coleção de dados de grande volume, variedade, velocidade e veracidade. 
O volume signi!ca a quantidade dos dados gerados; a variedade representa as 
diversas fontes de dados; a velocidade corresponde à demanda por agilidade no 
processamento dos dados; e a veracidade consiste no fornecimento de informa-
ções verdadeiras. 

Em cidades inteligentes, a partir das infraestruturas tecnológicas, o Big Data 
facilita a geração de um volume muito maior de dados em períodos muito me-
nores. No caso da variedade, observa-se que, além de serem utilizados diferentes 
pontos de origem desses dados, adotam-se também diferentes formatos e estru-

 
ATENÇÃO

“No contexto de cidades inteligentes, ferramentas de Big Data estão sendo emprega-
das para permitir o gerenciamento da grande quantidade de dados gerados nas cidades. 
Por exemplo, dados que são gerados por sensores periodicamente sobre as condições 
da cidade como temperatura, qualidade do ar e pluviometria, dados gerados por cida-
dãos através de telefones celulares e redes sociais e veículos como ônibus que podem 
enviar periodicamente sua posição e velocidade para aplicações”. (KON; SANTANA, 2016, 
p.10).

Figura 7 - Desafios das Cidades Inteligentes 
Fonte: Elaborado pelo autor

Garantia da privacidade e segurança das pessoas e sistemas

Interoperabilidade entre os dispositivos

Gerenciamento um alto volume de dados e informações

Manipular dispositivos tecnológicos heterogêneos (sensores e smartphones)

Possibilitar a escalabilidade dos recursos diante do crescimento populacional
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Figura 8 - Casas inteligentes. Fonte: Pixabay Figura 9 - Cidadão inteligente. Fonte: Pixabay

Dentre esses desa!os, as questões relativas à segurança ainda parecem ser um 
dos aspectos que necessitam de maior atenção e investimento, sobretudo porque 
se observa que os desenvolvedores e projetistas de soluções para essas cidades 
muitas vezes não priorizam a garantia da segurança; as iniciativas que envolvem 
cidades inteligentes descentralizadas apresentam ainda maiores di!culdades 
para a realização de abordagens de segurança centralizadas e consistentes; locais 
remotos ainda !cam expostos a ameaças físicas devido à longa distância geo-
grá!ca existente entre os sistemas de transmissão e serviços públicos; a coleta 
dinâmica de novos dados acabam por sobrecarregar as cidades; e ainda é difícil 
para as equipes de suporte combater os ataques à integridade dos dados.

Já do ponto de vista mais funcional, uma questão apontada como desa!o para 
os projetistas dessas cidades consiste na integração de casas inteligentes (smart 
houses), com a !nalidade de criar ambientes inteligentes capazes de oferecer me-
lhor qualidade de vida e sustentabilidade urbana (ABDALA et al., 2014). Outro 
desa!o que considero muito importante consiste na mobilização dos cidadãos 
para participarem ativamente e de forma coletiva da administração da sua cidade. 

Nesse sentido, alguns pro!ssionais da área consideram que os indivíduos 
que moram em uma cidade inteligente são também cidadãos inteligentes. 
Para ser considerado um cidadão inteligente, o indivíduo deve reunir algumas 
características: 

 
ATENÇÃO

Atualmente, as cidades também podem ser denominadas como Cidade do Conhecimen-
to (Knowledge City), Cidade Digital (Digital City) e Cidade Conectada (Wired City). As ci-
dades do conhecimento não são muito utilizadas ainda e referem-se ao investimento da 
educação para o cidadão. As cidades digitais e conectadas representam aqueles que pos-
suem serviços digitais para seus cidadãos e utilizam infraestruturas de TI. O conceito de 
Cidades Inteligentes, além de ser mais utilizado representa uma solução mais completa, 
que considera vários campos da sociedade. 

Figura 10 - Características do Cidadão Inteligente 
Fonte: Elaborado pelo autor

Conectado às redes e canais tecnológicos

Conhece as necessidades do seu bairro e cidade

Engajado e participativo

Crítico e analítico

Consciente das necessidades coletivas

Tem alto grau de empatia



Figura 12: Internet das coisas, Computação em Nuvens e TIC Foto: Pixabay
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Figura 11 - Exemplos de TIC. Fonte: Pixabay

Diante disso, os projetistas de cidades inteligentes dedicam esforços conside-
ráveis com a !nalidade de integrar as TIC à perspectiva da Internet das Coisas e 
dentro da abordagem da Computação em Nuvens.

A Internet das Coisas reúne o uso de uma variedade de recursos tecnológicos 
para promover o gerenciamento da informação e a otimização da comunicação 
entre pessoas e sistemas. Isso acaba por possibilitar a integração de serviços de 
diferentes áreas, como: transporte, saúde, segurança e educação, com a !nalidade 
de garantir a qualidade de vida e a sustentabilidade em cidades inteligentes.

Já a Computação em Nuvens possibilita a disponibilidade dos dados proces-
sados por variados recursos tecnológicos através da rede. Isso quer dizer que o 
usuário passa a poder acessar seus dados em qualquer lugar e a qualquer hora, 
através do uso de diferentes dispositivos e serviços tecnológicos. No cenário das 
cidades inteligentes, essa mobilidade possibilita, por exemplo, a abertura de uma 
porta ou o acionamento de um aparelho de ar condicionado, mesmo estando 
fora de casa; ou a ativação de uma rede elétrica a distância e o bloqueio de uma 
via para a realização de uma maratona, através do fechamento de sinais e envio 
de noti!cações em telas de noti!cação de trânsito. 

Dentre os recursos tecnológicos disponíveis, alguns dizem respeito aos equi-
pamentos e outros, às aplicações. Do ponto de vista dos equipamentos, vislum-

1.3 TECNOLOGIAS DA COMUNICAÇÃO E DA INFORMAÇÃO 
(TIC)

As Tecnologias da Comunicação e da Informação (TIC), diante da era do 
digital, passaram a exercer papel fundamental na sociedade, na medida em que, 
a princípio, possibilitaram a produção e gerenciamento de grandes "uxos de 
informação; ampliaram e aceleraram os processos comunicacionais; e mitigaram 
as limitações expostas pelas distâncias geográ!cas. Ao observar o aumento da 
concentração populacional em áreas urbanas, a adoção dessas tecnologias como 
forma de intensi!car os serviços e possibilidades de comunicação e gestão de 
informações e conhecimento é imprescindível. Dessa forma, observa-se que a 
recomendação do uso de TIC é frequente em projetos de cidades urbanas.

A variedade de recursos tecnológicos disponíveis parece não ter !m. Você com 
certeza utiliza alguns desses dispositivos no seu dia a dia, seja em sua vida pessoal 
ou em sua rotina de trabalho. Algumas soluções são pagas, outras baseiam-se na 
abordagem dos so"wares livres e por isso permitem que o usuário utilize-as sem 
custo e ainda possa realizar modi!cações e distribuição. Nesse cenário, o grande 
desa!o imposto ao usuário é escolher bem o que precisa, em que momento e 
para que propósito.
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Já as aplicações correspondem a uma variedade de soluções computacionais, 
no geral, direcionadas a apoiar a gestão da informação e produção do conhe-
cimento. São ferramentas que prestam serviços para diferentes áreas, desde a 
automatização dos semáforos; do acionamento de postes urbanos; da ativação de 
sensores de segurança em condomínios residenciais e empresariais; do reconhe-
cimento fácil em entradas de espaços públicos; do monitoramento climático de 
uma região; até a oferta de mecanismos de interação entre usuários. 

Nesse cenário de intensa disponibilidade tecnológica, as mídias sociais são 
meios de comunicação que permitem a comunicação multidirecional, onde usu-
ários são consumidores, mas também produtores de conteúdos. Em síntese, as 
mídias sociais ocupam papel de destaque em projetos de cidades inteligentes, pois 
estimulam o compartilhamento de experiências entre os usuários, aproximam 
empresas, clientes e fornecedores, reduzem a distância geográ!ca entre diferentes 
mercados, aceleram a disseminação da informação e difusão do conhecimento 
através das redes de computadores. 

Dentre os tipos de mídias sociais disponíveis, estão: os blogs, microblogs, redes 
sociais de conteúdo, dentre outras. As redes sociais são aquelas que focam na 
mobilização das relações sociais. Resumidamente, essas redes correspondem a 
plataformas interativas que têm o objetivo de facilitar o estabelecimento das re-
lações sociais, por meio do compartilhamento de imagens, vídeos e experiências. 
Dentre as redes sociais mais populares atualmente, cito: Facebook, Instagram, 
Linkedin, Youtube e Twitter. 

Para !nalizar essa seção, chamo a sua atenção para a fundamental importância 
da Internet como meio de integrar esses dispositivos e aplicações, objetivando a 
captura, tratamento e disponibilização de conteúdos em tempo real. Além disso, 
lembro que a convergência tecnológica que integra esses dispositivos só é pos-
sível devido à possibilidade da digitalização dos conteúdos. Isso quer dizer que 
uma foto tirada na máquina fotográ!ca de um smartphone pode ser visualizada 
em uma TV ou em um tablet, por exemplo. Diferente do que ocorria na época 
dos conteúdos analógicos. Uma !ta cassete só poderia ser lida em um aparelho 
de radio. Da mesma forma, uma !ta de vídeo em um vídeo cassete e uma foto 
precisaria ser impressa para ser apreciada.

bra-se o intenso uso dos dispositivos móveis (Figura 14), como: smartphones, 
smartwatch, tablets, notebooks, etc. Esses dispositivos permitem que informações 
sejam acessadas de qualquer lugar e ampliam as possibilidades de comunicação. 

 
Figura 13 - Dispositivos móveis 

Fonte: Pixabay



Figura 14: Colaboração. Foto: Pixabay
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indivíduos, Adicionalmente, os recursos de localização e georreferenciamento 
tornam a mobilidade urbana menos crítica nesses grandes centros.

A identi!cação por radiofrequência e as chamadas etiquetas digitais melhoram 
os processos logísticos e as transações comerciais. A inteligência arti!cial aproxi-
ma o mundo físico do digital e possibilita a previsão, antecipação e re!namento 
de processos do cotidiano, em especial aqueles que demandavam a intervenção 
humana.

Sobre a relação cidadão – governo, as propostas para cidades inteligentes 
consistem em oferecer novas formas de interação entre eles através da Internet. 

1.4 ESTRUTURAS INFORMACIONAIS E DESENVOLVIMENTO 
URBANO-TECNOLÓGICO

Dentro do cenário tecnológico atual, as propostas de cidades inteligentes utili-
zam recursos que possam implementar maior inteligência na gestão das cidades, 
com a !nalidade de torná-las ambientalmente mais sustentáveis. Isso signi!ca 
buscar inovar no gerenciamento dos serviços e na infraestrutura.  

Assim, a gestão urbana passa a ser projetada de forma a apoiar maior engaja-
mento social capaz de integrar o setor público e outros stakeholders, a !m de, por 
exemplo, favorecer a manutenção dos espaços urbanos e a garantia da qualidade 
de vida dos cidadãos.  Nesse contexto, a gestão passa a ser fundamentalmente 
embasada na colaboração e por isso o uso das TIC é indispensável.

Além disso, as tecnologias são adotadas para aperfeiçoar as formas de pro-
dução de bens e serviços e a realização de negócios. Também contribuem com 
os modelos de e!ciência energética e antecipação de desastres naturais, dentre 
outras aplicações.

Os microfones, sensores, câmaras, quando integrados a sistemas compu-
tacionais e conectados em rede passam a fornecer informações essenciais ao 
desenvolvimento urbano com segurança, garantindo a qualidade de vida dos 

 
Figura 15 - Câmaras, Microfones e Sensores. 

Fonte: Pixabay
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Cidade (País) Informações

Santander (Es-
panha)

“foi implantada uma rede de mais de 20 mil sensores e atuador-
es na cidade que coletam uma grande quantidade de dados em 
diversas regiões da cidade, como temperatura, espaços livres de 
estacionamento, identificadores de pontos de interesse e lumino-
sidade. Além dos sensores, a plataforma também coleta dados de 
ônibus, caminhões de lixo e táxis utilizando dispositivos móveis 
instalados nos veículos”. (p.12)
“Foi desenvolvida também uma aplicação de realidade aumen-
tada para dispositivos móveis que contêm informação de mais de 
2700 pontos de interesse da cidade como museus, livrarias, pontos 
de ônibus, oficinas de turismo e estações de aluguel de bicicletas, 
além de mostrar em tempo real a posição de ônibus e táxis.” (p.13)

Barcelona (Espanha)

“implantação de uma rede de sensores para notificar quando as 
lixeiras da cidade estão cheias, o desenvolvimento de dashboards 
para o monitoramento das condições da cidade e um portal de 
dados abertos da cidade que podem ser utilizados para a imple-
mentação de aplicações e serviços para os cidadãos.” (p.13)
“Outro aspecto interessante é a liberação de diversos dados para 
que a população possa acompanhar e fiscalizar o poder público. 
O portal de dados abertos da cidade disponibiliza uma grande 
quantidade de dados da administração pública como orçamento 
e despesas, dos serviços oferecidos pela cidade e dados sobre a 
população da cidade.” (p.13)

Amsterdã (Holanda)

“é possível que os usuários consumam e produzam energia e que 
possam acompanhar em tempo real o uso de energia em suas 
casas.” (p.14)
“Na área de controle e monitoramento de trânsito, alguns projetos 
interessantes que estão sendo realizados na cidade são: o incenti-
vo ao uso de carros elétricos, disponibilizando estações de recarga 
de bateria em várias partes da cidade, o monitoramento das prin-
cipais vias da cidade para o rápido atendimento de problemas no 
trânsito, a reserva de vagas de estacionamento na cidade, evitando 
a busca por uma vaga, diminuindo a emissão de CO2 e o incentivo 
ao uso de bicicletas.” (p.14)

Chicago     (Estados 
Unidos)

“é possível visualizar as operações da cidade de forma unificada 
utilizando dados em tempo real e dados históricos.” (p. 14-15).
“Chicago possui um completo portal de dados abertos com milha-
res de fontes de dados sobre a cidade como, por exemplo, o nome, 
salário e cargo de todos os funcionários da administração munici-
pal, registro de ocorrências policiais, mapa veículos abandonados 
e dados censitários da população da cidade”. (p.15)

Quadro 2: Cidades inteligentes fora do Brasil  

Fonte: Elaborado a partir de Kon e Santana (2016)

Muitos dos serviços que, em uma cidade tradicional, exigem do usuário o des-
locamento físico, nessas cidades ocorrem via abertura de solicitações em portais 
web. Isso representa uma aceleração do atendimento ao público, na medida em 
que as !las de atendimento são reduzidas. Adicionalmente, as solicitações são 
atendidas com maior agilidade e con!abilidade, pois é ampliado o investimento 
na descentralização de informações, ao mesmo tempo em que se realiza a gestão 
integrada das mesmas, aproximando diferentes setores públicos. (SCHAFFERS 
et al., 2011; CHOURABI et al., 2012).

No Quadro 1 a seguir, apresento a síntese de algumas cidades brasileiras que 
implementaram projetos de cidades inteligentes.

Nome da Cidade Informações

Rio de Janeiro

“(...) deu início ao seu projeto de se transformar em uma cidade in-
teligente com a implantação de seu centro de operações inteligen-
tes. Inaugurado em dezembro de 2010, o Centro de Operações do 
Rio de Janeiro, conhecido como COR, integra 30 órgãos e agências 
governamentais que monitoram, 24 horas por dia, o cotidiano da 
cidade.” (p.10)

Porto Alegre

“A cidade conta com um moderno e eficiente centro de operações, 
nomeado como Centro Integrado de Comando (CEIC), onde estão 
conectadas dezenas de câmeras de alta capacidade, equipadas 
com sensores de movimento por infravermelho, sensores de des-
locamento e recursos de ampliação de imagens em 22 vezes, que 
monitoram 24 horas por dia, praças, monumentos, prédios públi-
cos e a grande maioria de vias públicas na cidade”. (p.11) 

Curitiba

“A cidade conta com sistema viário e de transporte urbano de 
grande eficiência, um centro de monitoramento de segurança pú-
blica e um centro de informações estratégicas, conhecida por sala 
de situação. A cidade conta também com extensa rede de fibras 
óticas que interconectam diferentes equipamentos públicos, prin-
cipalmente a rede pública de saúde e sistemas de monitoramento 
em tempo real da frota de ônibus”. (p.12) 

No Quadro 2, apresento a relação de algumas cidades inteligentes localizadas 
fora do Brasil.

Quadro 1: Cidades inteligentes brasileiras 

Fonte: Elaborado a partir de Weiss, Bernardes e Consoni (2013)
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O nível de inteligência da cidade em cada uma dessas dimensões assim como a 
quantidade de dimensões atendidas pela mesma irão demonstrar quão inteligen-
te é a cidade. O não atendimento a uma ou mais dimensões também serve como 
sinalizador de quais dimensões podem receber maior investimento e esforços 
por parte de seus gestores.

Além dessas, outras cidades dentro e fora do Brasil vêm desenvolvendo ações 
direcionadas a se tornarem mais inteligentes. Isso tudo tem sido mais frequente, 
ao longo dos anos, devido ao aumento constante da concentração de pessoas 
nesses grandes centros urbanos. Adicionalmente, os avanços tecnológicos, que 
envolvem as aplicações e as redes, representam possibilidades reais para a cons-
tituição de estruturas informacionais inovadoras capazes de suportar a gestão e 
o desenvolvimento urbano de maneira mais segura, con!ável e que resulte no 
aumento da qualidade de vida da sua população.

Outra questão que merece ser destacada aqui é que existem alguns critérios 
utilizados pelos pro!ssionais da área a !m de avaliarem quão inteligente é uma 
cidade. Gi#nger et al. (2007) destacam seis dimensões para auxiliar nesta ava-
liação (Quadro 3):

Dimensão Descrição

Economia in-
teligente (smart 

economy)

Existência de legislação adequada que trate da infraestrutura para negócios 
e inovação; incentiva suas empresas a desenvolverem soluções tecnológicas 
para a cidade.

População 
inteligente (smart 

people)

Utiliza como indicadores a educação, emprego e renda para avaliar sua po-
pulação. Promove ações de inclusão digital e ações formativas direcionadas 
ao aprendizado sobre ciência e tecnologia.

Governaça 
inteligente (smart 

governance)

Quando os órgaos públicos agem com transparência e oferecem serviços de 
qualidade e fácil acesso para o seu público. Consiste na promoção de gover-
nos participativos e disseminação de informações a respeito da cidade, em 
portais que prezam pela transparência e adotam a política de dados abertos. 

Mobilidade 
inteligente (smart 

mobility)

A cidade possui um sistema de mobilidade que facilita o deslocamento dos 
seus cidadãos, por uma variedade de meios de locomoção (ônibus, metrô, 
trem, avião, embarcações, bicicleta, etc.). Adotam soluções de monitoramen-
to em tempo real das suas vias, através da adoção de sensores e aplicações 
para motivar o uso de transporte público e sustentável.

Meio-ambiente 
inteligente (smart 

environment)

Utiliza como referência os índices de poluição ambiental, controle do uso de 
água e energia e volume de lixo reciclado. Realiza a medição da qualidade do 
ar e da água e faz uso de fontes renováveis de energia.

Vida inteligente 
(smart living)

Baseia-se na qualidade do entretenimento, segurança e cultura oferecidos 
para seus cidadãos, assim como quantidade de áreas verdes, bibliotecas e 
teatros.

Quadro 3: Dimensões das Cidades Inteligentes 
Fonte: Elaborado pelo ator com base em Gi"nger et al. (2007)
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1.5.1 Mapa Conceitual da Unidade 1 

Mapa Conceitual 1: Palavras-chave da unidade 1

1.5 SÍNTESE DA UNIDADE 

Com satisfação iniciamos o nosso curso destacando as transformações que ca-
racterizam as cidades, a partir do aumento da mobilidade dos indivíduos para os 
grandes centros urbanos. São diversos os problemas enfrentados nessas regiões 
que justi!cam o surgimento de inúmeros desa!os a serem enfrentados pelos seus 
gestores. 

Na unidade I, apresentamos esse cenário e na sequência de!nimos o conceito 
de Cidades Inteligentes. Nesse momento, relacionamos as cidades inteligentes 
às noções de Internet das Coisas, Computação em Nuvem e Big Data. Adicio-
nalmente, destaquei as características do cidadão inteligente, sobretudo porque, 
nessas cidades, é de extrema importância que os indivíduos assumam uma pos-
tura ativa, comprometida e colaborativa.

Em seguida, falamos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação e 
mostramos como esses recursos tecnológicos podem apoiar e suportar práticas 
capazes de tornar as cidades mais inteligentes. Você viu, então, que, devido ao 
aumento do volume e da velocidade de tráfego dos "uxos de dados, a adoção 
de infraestruturas tecnológicas que integrem aplicações, redes e equipamentos é 
imprescindível para a gestão e disseminação das informações.

Por !m, na seção ‘Estruturas Informacionais e Desenvolvimento Urbano-Tec-
nológico’, objetivei apresentar alguns casos mais práticos que demonstrem como 
cidades, consideradas inteligentes, estão aplicando dispositivos tecnológicos 
para melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos. Trouxe exemplos de cidades 
dentro e fora do Brasil. Nessa seção, também apresentei algumas dimensões que 
são usadas por alguns pro!ssionais como indicadores de avaliação de cidades 
inteligentes. 

No mapa conceitual a seguir, destaco as palavras-chave que tratamos até agora. 
Sugiro que você revise o que estudamos até aqui, utilizando o mapa como o guia, 
antes de passar para a próxima unidade. Vamos em frente!

Noções Fundamentais de Cidades 
Inteligentes

Visão Inicial

Cenário atual das 
cidades

Características do 
cidadão inteligente

Exemplos de  
cidades 

inteligentes

Dimensões 
 das cidades  
inteligentes

- Computação em 
nuvens 

- Big data 
- Iot

destaque para

sobre destaque para destaque para

aborda

Desafios
Tecnologias  

da informação e  
da Comunicação

Estruturas  
informacionais e 
desenvolvimento 

urbano-tecnológico
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2.1 VISÃO INICIAL

 Já destaquei o fato de o conceito de cidades inteligentes ser interdiscipli-
nar, no sentido de congregar diversas áreas do conhecimento humano, a !m de 
viabilizar comunidades organizadas, sustentáveis e, sobretudo, interconectadas. 
Por isso, as tecnologias de informação e comunicação possuem um papel pre-
ponderante no desenvolvimento deste conceito na implantação de melhorias no 
consumo e!ciente de recursos naturais, no uso de tecnologias para educação, no 
melhoramento da segurança pública e na implementação de soluções de tecno-
logia para turismo, lazer e cultura, dentre outras áreas. Ou seja, vou falar sobre o 
suporte das $%& na implementação de melhorias nas cidades.

Com base nesse cenário, na Unidade !!, irei discutir exatamente como as tec-
nologias de informação e comunicação trazem benefícios às cidades. Abordarei 
a implementação do conceito de redes elétricas inteligentes (smart grids) para 
geração, armazenamento e distribuição e!ciente de energia nas cidades a partir 
do uso de diferentes fontes de energia renováveis. Em seguida, falaremos sobre a 
importância do conceito da Internet das Coisas (IoT - Internet of !ings) no su-
porte à implementação de sistemas inteligentes e conectados que permitem um 
uso e!ciente de dispositivos (coisas). Ainda no contexto da Internet das Coisas 
(Iot), vamos também tratar da comunicação entre veículos que de!ne o conceito 
de redes veiculares, que terá um papel preponderante no contexto das cidades 
em um curto período de tempo. Por !m, discutiremos dois tópicos relacionados 
às cidades do futuro, são eles a computação em nuvem (cloud computing) e os 
sistemas de informações geográ!cas ('%()

UNIDADE 2 - Inovação tecnológica 
e soluções urbanas

 
Fonte: Pixabay
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2.2 REDES ELÉTRICAS INTELIGENTES

As redes elétricas inteligentes (ou smart grids) consistem numa tendência 
recente do setor elétrico que visa buscar mais e!ciência na geração, armazena-
mento e distribuição de energia nas cidades através do suporte da tecnologia da 
informação. Através de medidores inteligentes, as cidades podem fazer um me-
nor uso da energia das empresas concessionárias e, com isso, reduzir as emissões 
de carbono (POTTER; ARCHAMBAULT; WESTRICK, 2009).

Energia é um tema crítico das cidades modernas devido à expansão do con-
sumo, resultante de um número cada vez maior de equipamentos e dispositivos 
eletrônicos. As cidades modernas tendem a fazer um uso cada vez maior da auto-
mação, em que as pessoas utilizarão equipamentos sem necessitar da intervenção 
humana. Esta tendência, inevitavelmente, acarreta maior consumo energético, 
que deve ser feito de forma mais e!ciente possível. 

Este cenário tem levado os concessionários a propor o uso de arquiteturas 
de distribuição de energia elétrica que integra as diferentes fontes de energia, 
muitas vezes administradas pelos clientes. Toda a comunicação necessária na 
operação de tais redes para controle dos equipamentos passa a ser feita pela rede 
de comunicação de dados, mais precisamente, a Internet. As redes elétricas inte-
ligentes possuem recursos que permitem prever o "uxo da energia consumida, 
assim como o "uxo de informações de controle e gerência dos equipamentos, 
que acontece de forma bidirecional. Ou seja, ao contrário da forma tradicional, 
em que apenas as instalações das concessionárias podem fazer a comunicação e 
distribuição de energia de forma radial, as unidades consumidoras poderiam se 
comunicar em duas vias e, com isso, permitir uma gestão e uso mais e!caz.

Para que o conceito de redes elétricas inteligentes seja passível de implantação 
nas cidades do futuro, sensores (medidores inteligentes) capazes de comunicação 
pela rede de dados devem ser instalados e operados nas unidades consumido-

 
REFLEXÃO

Você já pensou como as concessionárias farão uma gestão do consumo energético efi-
ciente das cidades considerando o uso de medidores inteligentes? Como acontece a in-
tegração entre as redes de distribuição de energia das concessionárias com as fontes de 
energia solar instaladas em ambiente residencial?

ras !nais para detectar informações sobre a operação e desempenho da rede. 
Por terem capacidade mínima de processamento, os sensores processam dados, 
como de tensão e corrente, para determinar o que é relativo para ser enviado aos 
centros de controle. Desta forma, tais sensores podem ser utilizados para envio 
de dados de consumo para a concessionária em tempo real, através de uma rede 
de comunicação de dados como a Internet. Essa forma de comunicação permite 
o desenvolvimento e implantação de sistemas de acompanhamento do consumo 
de energia, o que facilita o consumo mais econômico e consciente. 

O maior entrave, contudo, para a implementação das redes elétricas inteligen-
tes está na grande base instalada de medidores analógicos que precisam ser tro-
cados pelos modelos digitais. Ao que tudo indica, essa modernização levará um 
tempo para acontecer se avaliarmos dados divulgados pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) (RIVERA; ESPOSITO; TEIXEIRA, 2013; BENÍCIO, 
2019;). A substituição dos medidores analógicos por digitais encontra-se em dis-
cussão pelo Congresso Nacional. Estuda-se uma regulamentação que estabelece 
o período máximo em que as concessionárias e permissionárias de distribuição 
de energia elétrica deverão implantar redes elétricas inteligentes que funcionarão 
através de sistemas de comunicação entre cada medidor e a central de gestão da 
rede de distribuição.

Como já ressaltamos, os usuários do sistema elétrico poderão ter um maior 
controle do consumo e poderão fazer o acompanhamento quase que em tempo 
real. Além disso, outros benefícios são previstos, tais como: uso de alarmes para 
falta de energia, identi!cação de oscilações e combate a possíveis fraudes.

Figura 16 - Funcionamento do Smart Grid 
Fonte: Ilustração Bruno Deminco - EQUIPE SEAD
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jamento auxilia a redução de perdas, otimização de investimentos e o alcance 
de mais e!ciência operacional, uma vez que se obtém um conjunto mais rico de 
informações sobre os equipamentos e o padrão de consumo dos clientes. Por ser 
inteligente, a rede permite à empresa concessionária identi!car onde uma queda 
de energia aconteceu com mais brevidade e, assim, encaminhar sua equipe de 
operadores para correção do problema com mais rapidez.

A partir das redes elétricas inteligentes, os governos podem reduzir custos e 
promover uma política tarifária mais e!ciente. Por tais motivos, esse é um as-
sunto tão associado ao conceito de cidades inteligentes, que estamos discutindo 
nesta aula. Muitas empresas governamentais, através de edi!cações públicas, po-
dem utilizar a infraestrutura das redes elétricas inteligentes para promover uma 
melhor gestão dos seus ativos, uma vez que o consumo energético é um fator 
crítico. Por exemplo, empresas responsáveis pela gestão de alguns estádios de 
futebol do Brasil estão aproveitando os momentos de ociosidade dos complexos 
esportivos para gerar energia a partir de fonte solar e, então, para obter desconto 
no consumo proveniente dos eventos. Na maioria dos casos, as instalações desses 
estádios possuem áreas que podem ser ocupadas com painéis fotovoltaicos.

Como foi possível observar aqui, a implementação do conceito de cidades inte-
ligentes passa, necessariamente, pela descentralização da produção e distribuição 
de energia, a partir das redes elétricas inteligentes, visando um uso e produção 
mais e!ciente, a partir geração sustentável, tais como a energia solar e eólica.

A Figura 17 ilustra o funcionamento geral das redes elétricas inteligentes com 
destaque para os principais componentes envolvidos. Ou seja, pode-se observar 
a integração da casa, os edifícios comerciais, as fábricas e a concessionária numa 
única rede que !ca responsável pela distribuição e!ciente de energia entre os 
mesmos. 

Em geral, os principais atores envolvidos na implementação do conceito de 
redes elétricas inteligentes nas cidades do futuro são:

1. Clientes, consumidores de energia residencial e empresarial; 

2. Concessionária, responsável pela distribuição de energia e gerenciamento do 
sistema elétrico; e 

3. Governo e órgãos reguladores. 

Discutiremos brevemente cada um deles.

Em relação aos clientes, trazemos aqui um exemplo bem próximo do nosso 
dia a dia. Trata-se das fontes de energia solar construídas a partir de painéis 
fotovoltaicos instalados nas residências e indústrias. Com o barateamento dos 
equipamentos, constatamos um grande aumento no uso de soluções de energia 
solar nas residências dos consumidores !nais e, até mesmo, alguns locais públicos 
(p.ex., estádios de futebol, edi!cações públicas). Nesses casos, a energia gerada é 
consumida pelos equipamentos internos das residências e, quando existe um ex-
cedente, a mesma é redistribuída para a concessionária, que por sua vez oferece 
um desconto na fatura de energia do seu cliente. Nas situações em que a energia 
gerada não seja su!ciente, a concessionária complementa e cobra pelo excedente 
consumido. 

Ainda relacionado ao cliente, não poderíamos deixar de citar o conceito da 
casa inteligente, que tem uma relação direta com a Internet das Coisas, dis-
cutida na próxima seção. As casas inteligentes são caracterizadas pelo uso de 
eletrodomésticos e outros dispositivos equipados com chips que os tornam mais 
inteligentes e capazes de comunicação pela rede de dados. Desta forma, é possí-
vel que uma máquina de lavar roupas possa funcionar nos momentos em que a 
tarifa da energia seja mais barata. Além disso, esses dispositivos podem medir o 
consumo em tempo real e enviar tais informações para o proprietário do imóvel 
(Ver Figura 18).

A concessionária, responsável pela rede distribuidora, pode fazer uso das 
informações dos dispositivos inteligentes para viabilizar um planejamento mais 
e!caz, visando não somente o consumo, mas também a segurança. Esse plane-

 
Figura 17 - Exemplo de casa inteligente com fonte de energia solar e integrada à rede elétrica inteligente da 

empresa concessionária. 
Fonte: Flickr
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2.3 A INTERNET DAS COISAS (IoT)

Além das redes inteligentes, precisamos abordar aqui a importância dos 
dispositivos inteligentes e conectados que viabilizam a concepção da Internet 
das Coisas (do inglês, Internet of !ings – IoT). Trata-se de uma abordagem 
evolucionária de comunicação no cotidiano das pessoas e nos diversos setores 
da sociedade no sentido de proporcionar a automação nas cidades através da 
construção de edi!cações inteligentes, redes elétricas de sensores, transportes 
inteligentes, automação industrial, dentre outras aplicações. Nesta arquitetura 
de rede, as “coisas”, que são dispositivos heterogêneos, muitas vezes embarcados 
em eletrodomésticos e acessórios, passam a ser inteligentes e podem comunicar 
entre si, assim como, conectar-se à Internet. 

Na seção anterior, discutimos a importância do uso de dispositivos inteli-
gentes no apoio ao consumo energético nas cidades através das redes elétricas 
inteligentes. Contudo, ressaltamos aqui que, a partir das suas características, a 
IoT apoia fortemente o desenvolvimento de soluções em outras áreas. É mais 
natural a associação da Internet das Coisas no contexto residencial ou industrial, 
em que os dispositivos estão num ambiente controlado e administrado por um 
operador para viabilizar a automação, tais como a casa inteligente ou edi!cações 
de uma indústria. Contudo, a IoT também pode ser vislumbrada no setor de 
saúde, indústria, transporte e no ambiente urbano das cidades. 

2.3.1 A aplicação da IoT nos cenários urbanos

No ambiente urbano, as redes de comunicação da IoT podem melhorar 
a e!ciência da administração pública na área de Segurança, onde sistemas de 
vigilância, desenvolvidos através de sensores e câmeras, conectados à Internet, 
permitem a vigilância das cidades quase que em tempo real. Neste cenário, da-
dos são enviados por meio da Internet para centros de controle e operação da 
segurança pública de governos. Já mencionamos o uso desses sensores para o 
envio de dados sobre o consumo energético, porém os mesmos também podem 
ser utilizados para viabilizar uma operação mais "exível de equipamentos e de 
acordo com um determinado contexto. 

Por exemplo, o uso de semáforos inteligentes que podem mudar o status de 
forma coordenada e até mesmo funcionar de acordo com as condições do tráfego. 
Ao passar pelos sensores (Figura 20), o veículo alimenta os sistemas de trânsito 
que controlam os intervalos em que o semáforo deve operar. Desta forma, o "uxo 
dos veículos pode se tornar mais ágil, uma vez que pode priorizar determinados 
"uxos visando uma melhor circulação, tanto de pedestres quanto de veículos. 
Como resultado, essa aplicação de semáforos inteligentes reduz os congestiona-
mentos, bem como evitam acidentes nas vias. 

 
Figura 18 - Casa Inteligente 

Fonte: Pixabay

 
Figura 19 -  Cenário de utilização de semáforos inteligentes nas cidades 

Fonte: Ilustração Bruno Deminco - EQUIPE SEAD



Figura 20: Engarrafamento. Foto: Pixabay
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Além dos semáforos inteligentes, poderíamos enumerar aqui um amplo con-
junto de aplicações da Internet das Coisas nos cenários urbanos e implementadas 
através de sensores inteligentes. A IoT tem o uso diretamente associado à ilumi-
nação pública, como visto antes, às estações de recarga de veículos elétricos e 
híbridos, aos sistemas de coleta de lixo, a medidores de água e gás, dentre outras 
aplicações.  Por tais motivos, é possível prever que a expansão da IoT no contexto 
das cidades levará a uma explosão de informações geradas diariamente por tais 
dispositivos. Esse volume de dados, inevitavelmente, estará sendo armazenado 
nas infraestruturas de nuvens da Internet, discutidas nas seções seguintes. O 
volume de dados gerados tem levado ao uso de técnicas de Inteligência arti!cial 
e mineração de dados que já começam a serem utilizadas por analistas de dados 
no apoio à extração de conhecimento útil. Essas ações fazem parte do que cha-
mamos de processamento de grande volume de dados (Big Data).  Discutiremos 
mais em detalhes essas práticas nas seções seguintes.

2.3.2 Aplicações avançadas da IoT

No subconjunto das aplicações da Internet das Coisas estão as Redes Veiculares 
Espontâneas (VANET – Vehicular Ad-Hoc Networks). Trata-se de outro exemplo 
de aplicação que faz o uso de veículos conectados (tripulados e não tripulados) 
para transmitir informações e dar apoio na implantação de sistemas de trans-
portes inteligentes (do inglês, Intelligent Transportation Systems – ITS), cada vez 
mais necessários nas grandes cidades. O aumento do número de veículos nos 
centros urbanos tem levado elevado o protagonismo dos ITS no planejamento 
das cidades do futuro, que dependerão, cada mais vez, de informações quase que 
em tempo real. 

Atualmente, aplicativos de empresas, como Google e Waze, auxiliam as pessoas 
na de!nição das rotas e no planejamento do deslocamento pelas vias. Acontece 
que muitas das soluções citadas ainda dependem de informações providas pelos 
usuários ou de uma única empresa, responsável pelas informações passadas aos 
aplicativos dos usuários. Num futuro não muito distante, as soluções baseadas 
em redes veiculares utilizarão a própria infraestrutura de conexão entre veículos 
para manter informações atualizadas de forma a prover um conjunto de ações 
coordenadas entre os veículos para favorecer um bem comum.

A partir de tais características, não é difícil perceber a importância das redes 
veiculares na mobilidade das pessoas nas grandes cidades. Para se ter uma noção 
melhor do papel dos sistemas de transportes inteligentes nas grandes cidades, 
vamos trazer aqui um exemplo a cidade de São Paulo. Um paulistano gasta em 
média 3 horas por dia com o deslocamento nas vias e mais de 80% dos pedestres 
sentem-se inseguros no trânsito. Tais dados apontam para a necessidade do uso 
otimizado das vias, tendo em vista uma melhor distribuição dos veículos. Isso 
sem falar em outros problemas relacionados ao aumento da emissão de CO2, que 
reduz a qualidade de vida dos cidadãos.

 
Figura 21 -  Dados do número de veículos da cidade de São Paulo 

Fonte: Bruno Deminco - EQUIPE SEAD. Baseado em Associação Nacional dos Detrans.

Automóvel 18.203.558

Utilitários, Caminho-
netas, Caminhonetes e 

Micro-ônibus
3.358.656

Tipo de Veículo Número

Caminhão 866.060 Outros 124.043

Reboque e 
Semirreboque 563.984 TOTAL 28.811.392

Motocicleta, motoneta 
e ciclomotor 5.533.109 Ônibus 161.982
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Em tais cenários urbanos, as redes veiculares tripuladas, os veículos (p.ex., 
automóveis), são equipados com sistemas de GPS e fornecem informações de 
localização em tempo real para outros veículos. Neste modelo de comunicação, 
conhecido como V2V (do inglês, Vehicle to vehicle communication), as informa-
ções são trocadas entre veículos para um diversi!cado conjunto de aplicações, 
tais como as indicadas no Quadro 4:

Aviso de acidentes

Veículos podem utilizar a rede de comunicação entre eles para 
encaminhar uma mensagem de aviso de um acidente. Assim, 
os veículos podem seguir por uma nova rota e evitar conges-
tionamentos. Outro tipo de aplicação é o aviso para que, em 
situações de emergência, a polícia ou uma ambulância possa 
ser notificada;

Prevenção de 
colisões:

Mensagens são enviadas para auxiliar os veículos na identifica-
ção da frenagem de um veículo à frente; 

Evacuação em situa-
ção de emergência:

Informações entre veículos podem ser utilizadas no apoio à 
evacuação de locais em situações de emergência (desastres 
naturais, incêndios, etc.);

Gerenciamento do 
tráfego:

Informações são utilizadas em tempo real para distribuir os 
veículos nas vias de forma coordenada;

Transporte público:
A localização de veículos que fazem transporte público é 
utilizada para auxiliar os usuários na programação do horário de 
chegada e saída de veículos. 

Quadro 4: Aplicações para Veículos (modelo de comunicação V2V) 
Fonte: elaborado pelo autor

Nestes cenários (Figura 23), informações de localização 
providas por sistemas de GPS são fundamentais. Contudo, em 
alguns casos, os veículos podem também se comunicar  com 
infraestruturas !xas (Road Side Units - RSUs), localizadas às 
margens das pistas. As RSUs são equipadas com tecnologias 
de comunicação sem !o e conectadas à Internet. 

Nos cenários de redes veiculares V2I (Figura 24), os veí-
culos compartilham dados também com redes !xas que, em 
geral, possuem interconexão com a Internet. Desta forma, os 
veículos podem utilizar um conjunto maior de informações, 
além de acesso a conteúdo da nuvem. E, como consequência, 
é possível que os motoristas que não possuem GPS nos veí-
culos possam ser auxiliados com informações de provedores 
locais. Deste modo, além das aplicações mencionadas para 
o cenário V2V, os veículos podem, por exemplo, consumir 
conteúdos multimídia. Aplicações que fazem uso de sistema 
de localização também são fortemente potencializadas com 
as RSU.

Além das aplicações de redes veiculares tripuladas, des-
tacamos aqui as não tripuladas. O uso que damos o maior 
destaque aqui, por conta do seu avanço tecnológico, são os 
carros não tripulados, que muito em breve farão parte do dia 
a dia das grandes cidades. Empresas de serviço de transporte 

Glossário
Este tipo de modelo de 

redes veiculares, em 
que os veículos utilizam 

infraestruturas fixas é 
conhecimento como V2I 

(do inglês, Vehicle-to-
infrastructure).

 
Figura 22 -  Cenário de redes veiculares (V2V) 

Fonte: Pixabay. Adaptado.

 
ATENÇÃO

Dados da Associação Nacional dos Detrans do Brasil (AND) apontam que o Brasil já tem 1 
carro para cada 4 habitantes. Somente em São Paulo existem nas ruas mais de 18 milhões 
de automóveis e em torno de 5,5 milhões de motocicletas.
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compartilhado (p.ex., Uber) já preveem o uso de automóveis não tripulados 
nas cidades nos próximos anos (Figura 25). Apesar da tecnologia ainda não ser 
100% con!ável e a legislação do trânsito das cidades ainda não prever o uso de 
tais veículos, para muitos do setor essa é uma questão de tempo para que seja 
implantada e faça parte do nosso dia a dia.

Além dos automóveis, destacamos as redes espontâneas de veículos aéreos (do 
inglês, Flying Ad hoc Networks – FANETs). As FANETs consistem em um tipo de 
rede espontânea, móvel, caracterizada por dispositivos que possuem reduzido 
poder computacional e energético com capacidade de voo, mais conhecidos 
como drones ou veículos aéreos não tripulados (UAV – Unmanned Aerial Vehicle). 

 

Reflexão!

Você sabia que empresas de transporte compar-
tilhado já começaram a rodar em 2020 os primei-
ros protótipos de veículos não tripulados para 
transporte via aplicativos? vejam mais em: ht-
tps://www.theverge.com/2020/1/23/21078864/
uber-self-driving-cars-washington-dc-testing-
-manual-autonomous

Através das FANETs, os drones terão um importante papel nas cidades do futuro, 
que vai além das !lmagens e fotos aéreas que estamos habituados a ver nos dias 
atuais. 

A partir da execução de tarefas coordenadas, os drones apoiarão a logística de 
grandes centros urbanos, onde o tráfego de veículos terrestres é crítico. Atual-
mente, tais aplicações só se tornam possíveis graças à Internet, que pode oferecer 
um canal de transmissão onipresente nos grandes centros urbanos. Contudo, 
soluções estão sendo apresentadas na literatura especializada que contam com 
a comunicação espontânea entre os drones, sem necessariamente depender da 
Internet (Figura 26). O uso de drones conectados em rede possibilita o desenvol-
vimento de um extenso conjunto de aplicações.

Em um passado não muito distante, a utilização dos drones estava restrita a 
aplicações militares, quando os mesmos eram guiados por comunicação via rá-
dio para missões de espionagem no campo inimigo até apoio logístico. Contudo, 
atualmente, é possível identi!car muitas aplicações comerciais sendo projetadas 
para as cidades do futuro. Por exemplo, algumas empresas já apresentam protó-
tipos de aplicações que utilizam drones para entrega de produtos no comércio 
entre empresas e entre empresas e consumidores. Desta forma, imaginem os 
benefícios que os drones trarão para as cidades do futuro quando a tecnologia es-
tiver madura o su!ciente para fazer o apoio logístico na entrega de mercadorias 
mais simples e de pequenos negócios. 

 
Figura 23 -  Cenário de redes veiculares V2I 

Fonte: Ilustração Bruno Deminco - EQUIPE SEAD

Figura 25-  Rede de drones utilizados nas cidades. 
Fonte: Ilustração Bruno Deminco - EQUIPE SEAD

Figura 24 - Protótipo de carro não tripulado  
Fonte: Wikimedia

https://www.theverge.com/2020/1/23/21078864/uber-self-driving-cars-washington-dc-testing-manual-auto
https://www.theverge.com/2020/1/23/21078864/uber-self-driving-cars-washington-dc-testing-manual-auto
https://www.theverge.com/2020/1/23/21078864/uber-self-driving-cars-washington-dc-testing-manual-auto
https://www.theverge.com/2020/1/23/21078864/uber-self-driving-cars-washington-dc-testing-manual-auto
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Como já destacado, a adoção de drones conectados em rede entre si e com a  
Internet nas grandes cidades mudará de forma signi!cativa a forma como é feito 
o comércio eletrônico, o que trará impactos nos grandes centros urbanos. Se bem 
planejadas, as cidades do futuro poderão fazer uso desse modo de comunicação 
na diminuição do tráfego terrestre. Contudo, os drones conectados em rede tam-
bém possuem potencial para outras aplicações que vão além do comércio. 

Por exemplo, tais equipamentos poderão ser utilizados na segurança das cida-
des a partir da transmissão de imagens das ruas em que o policiamento terrestre 
possui di!culdade de acesso. Além disso, os drones, quando conectados em rede, 
podem transmitir imagens aéreas de eventos com grandes aglomerações de 
pessoas quase que em tempo real. Atualmente, já é possível ver estas aplicações, 
porém a estrutura de comunicação utilizada por tais equipamentos é montada 
para uma !nalidade especí!ca. Com o avanço do alcance e disponibilidade do 
acesso à Internet, sobretudo via satélite, essas aplicações serão cada vez mais 
parte do nosso dia a dia. O Gra!co 1 ilustra a distribuição do uso comercial de 
drones, em que predomina o uso para a transmissão de fotos e vídeos, com 37%.

 

REFLEXÃO

Você já imaginou uma pizza chegando pela jane-
la da sua casa? 

Vejam mais neste vídeo: https://www.youtube.
com/watch?v=JoP1lvgGLys

 
ATENÇÃO

Discussões acerca da segurança do uso de drones estão sendo conduzidas no Brasil pela 
A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA) e Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Em 2019, esses órgãos abriram uma 
consulta pública para obter sugestões da sociedade civil sobre o uso desses equipamen-
tos. Veja mais detalhes no site do ministério da defesa em: https://www.defesa.gov.br

 
Figura 27 -  Gráfico 1: Distribuição do uso comercial do uso de drones 

Fonte: Ilustração Bruno Deminco - EQUIPE SEAD adapdado de Skylogic Research.

Figura 26 - Uso de veículos aéreos não 
tripulados para aplicações comerciais 

Fonte: NeedPix
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https://www.youtube.com/watch?v=JoP1lvgGLys%20
https://www.youtube.com/watch?v=JoP1lvgGLys%20
https://www.defesa.gov.br
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2.4 COMPUTAÇÃO EM NUVEM

É preciso destacar que as redes de comunicação modernas, implementadas 
através dos dispositivos da IoT, só se tornam possíveis por conta da expansão 
da computação em nuvem. Trata-se de um conceito que de!ne uma nova forma 
de armazenamento e processamento de dados em grandes infraestruturas de 
recursos computacionais, providas em grande parte por empresas provedoras de 
conteúdo da Internet (veja exemplo na Figura 29). 

A expansão da Internet possibilita a disponibilização de informações em escala 
mundial e fez com que novos modelos de negócio passassem a ser criados com 
a premissa de que o usuário sempre tem acesso a essa rede mundial. Assim, ao 
contrário do passado, as aplicações estão disponibilizadas on-line, ou ao menos 
seus dados, para que o dispositivo do usuário !nal necessite da menor quanti-
dade possível de recursos computacionais, característica típica dos dispositivos 
utilizados na Internet das Coisas. Ou seja, atualmente, não precisamos de tanta 
capacidade de armazenamento em nossos dispositivos, justamente porque temos 
as informações desejadas em tais infraestruturas de nuvem a qualquer hora e em 
qualquer lugar.  

Desta forma, podemos a!rmar que a computação em nuvem reduz o investi-
mento de capital (CAPEX) e operação (OPEX) necessário para a compra e ma-

nutenção de equipamentos e desenvolvimento de aplicativos. No modelo tradi-
cional, empresas usuárias dos serviços de tecnologias da informação necessitam 
de recursos para montar sua própria infraestrutura de centro de dados, formada 
por racks de servidores, equipamentos de refrigeração, equipamentos de energia 
e, por !m, pro!ssionais especializados. Ao utilizar a infraestrutura de nuvem, 
a empresa passa para terceiros a responsabilidade por tais ações. É justamente 
por conta dessa possibilidade que a computação em nuvem tem um importante 
papel no desenvolvimento das cidades sustentáveis do futuro. Os recursos na-
turais que seriam utilizados nos centros urbanos poderão ser concentrados e 
otimizados nas infraestruturas de nuvem, que fazem uso de práticas sustentáveis 
na disponibilização dos serviços. A Figura 30 apresenta uma fotogra!a de um 
dos parques de energia renovável da Google, inaugurado em 2019. Trata-se do 
maior investimento de energia renovável da empresa. Segundo a empresa, esta 
aquisição fomentará a construção de mais de US$ 2 bilhões em nova infraes-
trutura energética, incluindo milhões de painéis solares e centenas de turbinas 
eólicas espalhados por três continentes.

 
ATENÇÃO

Você sabia que a infraestrutura de centro de dados da Google, maior provedor de con-
teúdos do mundo, está espalhada em 4 continentes para que seja possível disponibi-
lizar seus serviços todos os dias durante 24 horas por dia? Descubra os locais dos cen-
tros de dados desta gigante da Web em: https://www.google.com/intl/pt-BR/about/
datacenters/locations/

 
Figura 29 -  Foto de um dos centros de dados da Google. 

Fonte: Wikimedia

 
Figura 30 -  Parque de energia solar da empresa Google. 

Fonte: Wikimedia

https://www.google.com/intl/pt-BR/about/datacenters/locations/
https://www.google.com/intl/pt-BR/about/datacenters/locations/
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Para que a computação em nuvem seja possível, centros de dados de empresas 
como Google, Microso) e Amazon concentram informações utilizadas pelos 
usuários e as disponibilizam de forma mais e!ciente através de parceria com 
operadoras de telecomunicação. Ou seja, réplicas dos conteúdos são armazena-
das próximas das estações base de transmissão, a partir das quais os usuários 
conectam seus dispositivos à Internet. Esta abordagem resulta na redução de 
recursos que agridem o meio ambiente, uma vez que as estruturas dos dados 
são compartilhadas com diversos usuários e, dessa forma, o armazenamento e 
processamento das informações passam a ser otimizados. 

Além do apoio ao armazenamento e processamento de dados, as estruturas de 
nuvem, quando bem utilizadas, auxiliam os cidadãos e empresas nas tarefas do 
dia a dia. São informações que, quando relacionadas, apresentam uma rica base 
de conhecimento. Por tais motivos, a Ciência de Dados tem despertado tanto o 
interesse de diversos atores da academia e indústria nos últimos anos. Apesar 
dos benefícios para áreas de governo, saúde e entretenimento, muitos desa!os 
ainda estão previstos, tais como a garantia da privacidade das informações, o 
processamento de grandes volumes de dados, o relacionamento de bases muito 
diversi!cadas, etc.

2.5 PROCESSAMENTO DE ALTO VOLUME DE DADOS (Big 
Data)

O avanço da computação em nuvem é necessariamente acompanhado por 
estratégias e soluções para processamento de alto volume de dados (ou Big Data). 
Ao concentrar dados de múltiplas fontes de informação, os provedores de nu-
vem precisam cada vez mais de técnicas de processamento mais e!cientes e que 
consigam estabelecer a correlação entre os dados em tempo curto su!ciente para 
tomada de decisões. Nas cidades inteligentes de um futuro não muito distante, o 
cruzamento dos dados para a geração de conhecimento útil será fundamental. A 
partir da análise de interpretação de dados, é possível fazer uma identi!cação de 
novos padrões de consumo, comportamento, e até mesmo deslocamento nas ci-
dades e, assim, ajudar os gestores no planejamento urbano e desenho de políticas 
públicas para as cidades. 

Para entendermos melhor a importância do Big Data na implantação do con-
ceito de cidades inteligentes, precisamos, como já citado na Unidade 1, analisar 
as propriedades consideradas em Big Data. 

Agora, vou acrescentar mais algumas, as iniciadas pela letra V, daí a designação 
de 5 V (Quadro 5):

Volume

Esta propriedade consiste na quantidade de dados processados 
pelas aplicações, na ordem de Zettabytes (1021 bytes). Com 
tal volume, é impossível considerar apenas o uso dos sistemas 
tradicionais de banco de dados, sobretudo em função da neces-
sidade de tempos de resposta cada vez menores das aplicações 
modernas (próxima propriedade). 

Velocidade

Trata-se do tempo em que a informação é processada e consu-
mida pelo usuário. Para a dinâmica das cidades do futuro, esta 
propriedade é essencial. Como mencionamos anteriormente, 
uma aplicação de rede veicular precisa de dados quase que em 
tempo real, para, por exemplo, permitir que um veículo utilize 
uma nova rota em função de uma mudança no tráfego por 
conta de um acidente. Uma das características do Big Data é a 
rápida análise de dados de múltiplas fontes sem a necessidade 
de fazer o armazenamento das mesmas.

Variedade

Como já citamos anteriormente, uma das características mar-
cantes do Big Data é o processamento de dados provenientes 
de múltiplas fontes. Sendo assim, é inevitável a necessidade 
de lidar com uma variedade de dados e formatos durante o 
processamento. Por exemplo, numa aplicação de segurança 
pública, os dados utilizados pelos sistemas seriam de fotos dos 
indivíduos às informações socioeconômicas cadastradas em 
bases de diferentes agentes (p.ex., Detran, Polícia Civil, Consula-
do, Hospitais, etc.).

Veracidade

Em tempos de tantas informações falsas (famosas fake news), 
os dados processados por aplicações de Big Data precisam 
necessariamente estar consistentes com a realidade para evitar 
falsas análises. Além disso, os dados precisam estar contextuali-
zados para que ainda sejam válidos durante o processamento e 
análise.

Valor

Por lidar com um grande volume de dados, é necessário que os 
dados utilizados no processamento tenham relevância. Quando 
são utilizados de forma eficiente, os filtros viabilizam um 
processamento mais ágil e a informação gerada torna-se mais 
precisa e útil ao usuário.

Quadro 5: Propriedades do Big Data ( 5 V) 
Fonte: elaborado pelo autor
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Tais propriedades são, portanto, fundamentais na utilização de Big Data para 
viabilizar o conceito de cidades inteligentes, já discutido na unidade anterior. A 
dinâmica dos centros urbanos, marcados por um volume de informações cada 
vez maior, faz necessário garantir todas essas propriedades no desenvolvimento 
de sistemas de informação e!cientes (ver Figura 31).

As propriedades do Big Data nos mostram como esse conceito é importante 
para a implantação das cidades inteligentes. Pensando nesta temática, vamos 
considerar também que a expansão e consolidação da computação móvel, im-
pulsionada, sobretudo, pelo uso de smartphone, tem levado a estudos sobre a 
mobilidade e padrão de comportamento humano a !m de se prover serviços 
mais personalizados. Contudo, para a gestão das cidades, os benefícios dessas 
informações vão além disso. Com ressalvas para as questões de privacidade, 
dados das operadoras poderão ser utilizados para identi!cação de aglomerados 
de pessoas, em que a administração das cidades pode fazer uso de serviços do 
poder público (saúde, segurança, etc.) de forma mais otimizada. Por exemplo, 
a administração do município pode destinar serviços de limpeza urbana para 
determinadas regiões em função de algum evento de entretenimento ou até 

mesmo direcionar alguma campanha de conscientização para uma determinada 
região. Além da administração pública, podemos citar algumas outras áreas de 
aplicação do Big Data conforme a seguir (Quadro 6):

Empresarial

A fim de alavancar seus negócios, técnicas de Big Data podem 
ajudar as empresas na extração de informações para auxiliar as 
áreas funcionais de finanças, gestão de pessoas e, sobretudo, 
marketing. Neste último, o conhecimento extraído das bases 
de dados pode auxiliar na identificação de comportamentos e 
tendência dos consumidores. Poderíamos passar um longo tem-
po discutindo os diferentes usos na área empresarial. Contudo, 
como nossa temática são as cidades inteligentes, podemos fo-
car a eficiência dessa prática nas empresas públicas, sobretudo 
de fornecimento de água e energia.

Saúde

Apesar dos inúmeros benefícios que o Big Data traz para a 
saúde, destacamos aqui o uso na gestão de hospitais. O proces-
samento eficiente de bases com dados provenientes de múlti-
plas fontes pode auxiliar os profissionais de saúde na tomada 
de decisões sobre os pacientes, internamentos, alocação de 
profissionais em determinadas regiões. Destacamos aqui os 
sistemas que podem ajudar os profissionais de saúde a dar mais 
agilidade nas prescrições médicas e na elaboração e comparti-
lhamento de prontuários eletrônicos. No Brasil, a FioCruz tem 
conduzido projetos na área de processamento de alto volume 
de dados que fazem avaliações dos efeitos do Programa Bolsa 
Família e outros Programas de Proteção Social sobre a saúde.

Segurança Pública

Talvez esta seja uma das áreas mais beneficiadas com o proces-
samento de alto volume de dados nas cidades. O poder público 
possui em geral múltiplas fontes de dados dos cidadãos que, 
na maioria das vezes, carecem de uma consolidação. Contudo, 
essas bases, quando bem utilizadas, podem ser exploradas na 
análise preventiva de ações criminosas, assim como em investi-
gações de crimes já ocorridos.

Quadro 6: Áreas de aplicação do Big Data 
Fonte: Elaborado pelo autor

 
Figura 31 -  5Vs do Big Data 

Fonte: Baseado em Bruno Garcia apud LIVTI, 2017
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Finalizamos aqui a discussão sobre a importância do processamento de alto 
volume de dados (Big Data) para o conceito de cidades inteligentes. Como são 
muitas as aplicações que poderíamos discutir aqui, recomendamos a você fazer 
uma rápida pesquisa na Internet para elencar alguns estudos de casos em que o 
processamento de alto volume de dados pode gerar informações úteis aos cida-
dãos das cidades, pensando na melhoria da qualidade de vida dos mesmos.

 
ATENÇÃO

Você sabia que em outubro de 2019, foi inaugurado o supercomputador AIRIS (Artificial 
Intelligence RSB Integrated System), fruto de parceria entre o SENAI CIMATEC. É uma má-
quina de alta performance, que tem capacidade de processamento de 800 Teraflops e co-
locou a Bahia como referência nacional na área de supercomputação voltada para a in-
dústria. Quando inaugurado, o AIRIS era o computador mais potente do país voltado in-
tegralmente à pesquisa industrial.

2.6 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
GEOGRÁFICAS (GIS)

Para !nalizar esta unidade, discutiremos como sistemas 
de informações geográ!cas (Geographic Information Sys-
tem – GIS) contribuem para a implementação do conceito 
de cidades inteligentes e uso das tecnologias discutidas até 
aqui. Trata-se de uma classe de sistemas que auxilia o estudo 
e gestão inteligente do espaço terrestre a partir da coleta, pro-
cessamento e análise de informações geoespaciais. 

Em função das suas características, os GIS têm uma 
relação quase que direta na implementação do conceito de 
cidades inteligentes. Sua importância está associada a este 
conceito em razão das informações que podem ser utilizadas 
no planejamento da ocupação de áreas urbanas e no uso das 
tecnologias da informação e comunicação, uma vez que tais 
sistemas permitem: produção de mapas; oferecer suporte para 
análise espacial de fenômenos; e criação de Banco de dados 
geográ!cos, com funções de armazenamento e recuperação 
de informação espacial. 

A !m de facilitar o entendimento da associação entre 
GIS e as tecnologias que discutimos nesta unidade, vamos 
discutir as ferramentas de georreferenciamento, que fazem 
parte dos GIS. Tais ferramentas auxiliam o controle do uso e 
ocupação do solo a partir da representação grá!ca e espacial 
dos lotes urbanos. Desta forma, órgãos de gestão das cidades 
podem fazer uma avaliação de risco das intervenções urba-
nas, assim como identi!car área de saturação. As decisões 
de investimento tecnológico em centros urbanos são menos 
susceptíveis a erros quando baseadas em dados estruturantes, 
relacionados ao consumo hídrico e energético, rede de coleta 
de lixo, edi!cações, "uxo de veículos, etc. Como exemplo, 
ao tomar a decisão de investimento de antenas de Wi-fi para 
provimento de acesso à Internet gratuito numa determinada 

 
Figura 32 -  Foto do supercomputador AIRIS 

Fonte: Pixabay

Glossário
O Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais 
(INPE) define o GIS 

como um “Conjunto de 
tecnologias voltadas a 
coleta e tratamento de 

informações espaciais para 
um objetivo específico. 

As atividades envolvendo 
o geoprocessamento são 
executadas por sistemas 

específicos (ALBINO; 
BERARDI; DANGELICO, 2015).
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área urbana, é essencial se ter informações das edições locais, a área de alcance 
do sinal, o número de pessoas atendidas, dentre outros parâmetros. Parte de tais 
informações é obtida a partir de ferramentas de GIS que vão permitir um melhor 
planejamento dos impactos do investimento tecnológico descrito.

Discutimos aqui a importância das redes elétricas inteligentes. Além destas, 
medidores de consumo de água podem também ser digitais e integrados em 
uma rede que alimenta uma base de dados única para processamento através 
de GIS. Como resultado, é possível obter um planejamento do uso de uma nova 
tecnologia que visa melhorar a qualidade dos cidadãos. Outro exemplo de fonte 
de dados é a cartogra!a digital, que consiste em mapas que dão representações 
precisas de uma determinada área (MAGAROTTO et al., 2015). Algumas ca-
pitais brasileiras têm construído cartogra!as digitais como forma de apoio ao 
desenvolvimento de soluções como GIS (Figura 33).

Como é possível observar na imagem, os GIS oferecem um ambiente com as 
seguintes funções (Figura 34): 

Ainda como parte das ferramentas que fazem parte do GIS, podemos citar o 
sensoriamento remoto (DORAN; GOKHALE; DAGNINO, 2013). Trata-se de 
um conjunto de técnicas utilizado para a captação de informações sobre objetos, 
áreas, ou fenômenos na superfície terrestre através do registro feito por sensores 
distantes, ou remotos. No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) é o principal órgão que atua nesta área por meio das 12 unidades locali-
zadas em diferentes cidades brasileiras. 

A obtenção de dados de sensoriamento pode ser feita através de fontes naturais, 
captadas a partir de sensores passivos, ou arti!ciais, que são captados através de 
sensores ativos. Através de satélites, os sensores orbitais consistem nos principais 
instrumentos de sensoriamento utilizados para captação de imagens utilizadas 
no mapeamento e na utilização de dados cartográ!cos e temáticos. Estes sen-
sores são capazes de emitir e/ou receber a energia ele-tromagnética re"etida da 
Terra (Figura 35).

 
ATENÇÃO

A cidade do Recife é uma das capitais brasileiras que implantou um sistema de Infor-
mações Geográficas (ESIG), que fornece dados matriciais do mapeamento com Ortofo-
tomapas e do Sistema de Perfilamento a Laser. O sistema pode apoiar a gestão do mu-
nicípio a partir de informações contidas em cartografias digitais e disponibilizadas on-li-
ne no portal da prefeitura. Mais informações em: http://www2.recife.pe.gov.br/servico/
informacoes-geograficas-do-recife-esig

 
Figura 33 - Tela inicial do sistema de informações geográfica da cidade do Recife. 

Fonte: Capturada pelo autor

Figura 34 - Funções de um ambiente GIS 
Fonte: Elaborado pelo autor
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O processo de coleta de informação durante o processo de sensoriamento 
remoto pode acontecer das seguintes formas: 

 
ATENÇÃO

• Sensores passivos: Obtêm dados a partir de uma fonte externa de radiação. Como exem-
plo, a radiação solar. 

• Sensores ativos: Para obter os dados, os mesmos emitem sua própria radiação. 

Vigilância

Como já comentamos anteriormente, aqui compreende-se o 
uso de sensores para implementar sistemas de segurança e 
monitoramento, sobretudo através de câmeras. Através de tais 
sistemas, é possível detectar possíveis ações e identificação de 
suspeitos. Além disso, sensores também são empregados no 
monitoramento de presos em regime de prisão semiaberto.

Distribuição de 
água e energia 

elétrica

Discutimos o uso de sensores nesta área quando abordamos as 
redes elétricas inteligentes. Além disso, o sensoriamento pode 
ser utilizado na medição e previsão de consumo de água. 

Prédios Inteligentes
Sensores são utilizados para fazer o uso mais eficiente de 
recursos (energia e água), além de permitir um melhor geren-
ciamento e planejamento de consumo futuros. 

Saúde

Uso de tecnologias de sensoriamento para auxiliar a gestão 
de hospitais e/ou clínicas. Além da área de gestão hospitalar, 
avanços na área médica permitem fazer uso de sensores em 
diferentes órgãos do corpo humano para monitorar de forma 
remota o paciente.

Serviço

Além da segurança pública, conforme já discutimos anterior-
mente, o sensoriamento pode auxiliar na implementação de 
serviços de suporte ao combate de incêndio em prédios públi-
cos a partir da detecção e alerta a equipes de resgates.

Transportes Já discutimos extensivamente o papel dos sensores na imple-
mentação de redes veiculares, uso em semáforos e RSUs.

Quadro 7: Uso de Sensoriamento 
Fonte: Elaborado pelo autor

 
ATENÇÃO

 Observa-se que é possível, em quase todas as atividades humanas, adotar um SIG. So-
bretudo porque, no geral, essas atividades ocorrem em determinado local. Ou seja, em 
uma posição geográfica. Outra questão importante é que a implementação desses sis-
temas depende de uma equipe multidisciplinar constituída por profissionais da compu-
tação (com experiência em banco de dados, cartografia, redes de computadores, segu-
rança, dentre outras) e outros profissionais especialistas na área de aplicação do SIG. Por 
exemplo, para um SIG dedicado a apoiar a gestão de eletricidade de uma cidade, será ne-
cessária a presença de especialistas dessa área na equipe de gestão do sistema.

 
Figura 35 -  Sensoriamento realizado por meio de satélites. 

Fonte: Bruno Deminco - EQUIPE SEAD

Fonte de energia e iluminação

Radiação eletromagnética e atmosférica
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Interpretação e análise

Transmissão, recepção e processamento de dados

Aplicações
 

Figura 36 -  Formas de Coleta de Informações 
Fonte: Capturada pelo autor



58 59Cidades Inteligentes Inovação tecnológica e soluções urbanas

Dentre as formas de sensoriamento, para o conceito de cidades inteligentes, 
destacarei aqui o sensoriamento por dispositivos móveis, dada a importância, 
cada vez maior, dos telefones móveis no dia a dia das pessoas. Os aparelhos de te-
lefonia móvel (celulares) possuem recursos computacionais que permitem uma 
ampla gama de aplicações baseadas no sensoriamento. Neste sentido, podemos 
classi!car (Quadro 8) essas aplicações em sensoriamento pessoal, de grupo e 
comunitário (LANE et al., 2013). 

Sensoriamento pes-
soal

Os dados do indivíduo são coletados e analisados pelo usuário 
proprietário do dispositivo. Nesta modalidade, os dados não 
são compartilhados e, em geral, são utilizados pelo proprietário. 
Como exemplo deste tipo de aplicação, podemos citar aqui o 
monitoramento de rotas e distância de um corredor durante 
uma atividade física ou o acompanhamento da sua frequência 
cardíaca.

Sensoriamento de 
grupo

Os dados coletados são compartilhados entre um grupo especí-
fico de pessoas, desde que seja salvaguardada a privacidade das 
mesmas ao compartilhar os dados coletados. Como exemplo de 
aplicação, podemos citar aqui a prática esportiva em grupo (por 
equipes) em que os membros do grupo precisam obter informa-
ções de todos os membros. Outros exemplos incluem os dados 
enviados a equipes de apoio de atletas. 

Sensoriamento 
comunitário

Consiste numa modalidade com um número maior de pessoas 
que o de grupo, em que geralmente as mesmas possuem um 
interesse comum. Neste tipo de uso, os usuários não possuem 
uma relação de confiança e, por isso, necessitam de algum grau 
de privacidade no compartilhamento das informações. Como 
exemplo, podemos citar aplicações de acompanhamento do 
tráfego das cidades realizado pelo aplicativo Waze. 

Quadro 7: Uso de Sensoriamento 
Fonte: Elaborado pelo autor

 
Apesar da importância do sensoriamento realizado por meio de satélites, precisa-
mos destacar aqui um amplo conjunto de componentes eletrônicos que surgiram 
nos últimos anos e que podem também ser utilizados no sensoriamento urbano 
para coleta de dados, tais como telefones móveis, sensores GPS, câmaras urba-

nas, microfone e acelerômetro. Já discutimos sobre alguns deles anteriormente. 
Através de tantos dispositivos, o sensoriamento tem uma relação direta na im-
plementação do conceito de cidades inteligentes, nas áreas de vigilância, distri-
buição de água e energia, edi!cações, saúde, serviços e transportes inteligentes. 
Uma leitura mais aprofundada desta temática pode ser feita em Hancke, Silva e 
Hancke Jr. (2013).Como foi possível observar, o GIS tem uma relação direta com 
as demais tecnologias discutidas nesta unidade, sobretudo no planejamento de 
uso efetivo das mesmas e seus impactos na implantação de ambientes urbanos.

 
ATENÇÃO

Você sabia que o SIG pode ser usado no setor florestal? Nesse caso, o sistema apoia o ma-
nejo das árvores com a finalidade de possibilitar a extração da madeira, de forma susten-
tável. Para isso, as árvores são georreferenciadas e a volumetria de cada árvore produtora 
de madeira é monitorada. A partir desses dados, o gestor da área florestal decide quais e 
quando as árvores podem ser retiradas. Adicionalmente, as árvores são replantadas, se-
guindo as mesmas posições geográficas, buscando manter a floresta saudável e produti-
va. [FERREIRA, 2006]
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2.7 SÍNTESE DA UNIDADE

 En!m, chegamos ao !nal da nossa unidade. Espero que tenha aprovei-
tado as discussões, exemplos e conceitos apresentados nesta unidade, em que 
você teve a oportunidade de estudar inovação tecnológica e soluções urbanas. 
Na perspectiva da inovação, discutimos os principais conceitos e tecnologias 
habilitadoras das cidades inteligentes do futuro. 

Em resumo, nesta unidade, você estudou a implementação do conceito de 
redes elétricas inteligentes (smart grids) para geração, armazenamento e distri-
buição e!ciente de energia nas cidades e a importância do conceito da Internet 
das Coisas (IoT - Internet of !ings) no suporte à implementação de sistemas 
inteligentes e conectados. Através de tais temáticas, tivemos a oportunidade 
de vislumbrar a potencialidade que os dispositivos terão nas cidades do futuro 
visando à melhor qualidade de vida dos cidadãos. Sistemas que compreendem 
o uso de dispositivos inteligentes serão utilizados na automatização das cidades, 
favorecendo o consumo sustentável dos recursos naturais. Neste mesmo contex-
to, também abordamos o conceito de redes veiculares. No cenário das cidades 
que fazem uso otimizado dos recursos, os veículos são compartilhados e não 
tripulados. Como resultado, uma redução do número de veículos poderá ocor-
rer nos centros urbanos e, assim, uma menor emissão de gases poluentes (p.ex., 
CO2) no meio ambiente. 

Por !m, discutimos a computação em nuvem (cloud computing) e os sistemas 
de informações geográ!cas no suporte à implementação das cidades inteligentes 
no futuro. São conceitos fundamentais na implementação dos sistemas descritos 
pelas outras tecnologias. A infraestrutura de nuvem aliada ao processamento de 
alto volume de dados fornecem o apoio necessário ao processamento e armaze-
namento das informações e dados utilizados pelos cidadãos das cidades. 

A título de ajudá-lo em sua revisão, a seguir apresento o Mapa Conceitual 2, 
que indica as palavras-chave desta unidade.

Até a próxima ! Leobino 

 

2.7.1 Mapa Conceitual da Unidade 2

Mapa Conceitual 2: Palavras-chave da Unidade 2
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Cidades Inteligentes

Este componente faz parte da serie dos Tópicos Avançados em 
Desenvolvimento Territorial e tem como objetivo principal ajudá-lo a 
compreender como o conceito de cidades inteligentes e as tecnologias 
habilitadoras podem contribuir com melhoria do desenvolvimento 
territorial.


