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Cidades Inteligentes

●Desenvolvimento econômico;

●Aumento da qualidade de vida;

●Eficiência nos serviços;

PALESTRA 9
Brasília, 27/NOV/2019



Definição

Cidades Inteligentes

https://smartcitiescouncil.com/

Usam informação e comunicação tecnológica 
para melhorar a qualidade de vida e de 
trabalho garantindo a sustentabilidade. 



https://rg.smartcitiescouncil.com/readiness-guide/article/definition-definition-smart-city

Coletar Dados 
de sensores, 

dispositivos e 
outros sistemas

Garante a 
conectividade 
desses dados

Analisa os dados do 
passado e do presente 
construindo predições 

para o futuro

Cidades Inteligentes - Pilares

https://rg.smartcitiescouncil.com/readiness-guide/article/definition-definition-smart-city


Motivadores

Urbanização Crescente: As cidades oferecem muitos benefícios - maiores oportunidades de emprego, 

maior acesso a cuidados de saúde e educação e maior acesso a entretenimento, cultura e artes. As 

Nações Unidas prevêem que a população urbana global aumentará cerca de 60% até 2050.

Infraestrutura inadequada: A urbanização está pressionando significativamente as infra-estruturas da 

cidade que foram, na maioria dos casos, construídas para as populações uma fração do seu tamanho 

atual.

Estresse Crescente: poluição, aglomeração e expansão a moradias inadequadas, alto desemprego e 

aumento da criminalidade.

Competição econômica crescente: O mundo viu um rápido aumento da competição entre cidades para 

garantir investimentos, empregos, negócios e talento para o sucesso econômico. Cada vez mais, 

empresas e indivíduos avaliam o "quociente de tecnologia" da cidade ao decidir onde localizar.

Desafios ambientais crescentes: As cidades abrigam metade da população mundial, mas usam dois 

terços da energia mundial e geram três quartos das emissões mundiais de CO2.

Melhorando rapidamente os recursos tecnológicos: Também existem fatores positivos, como o rápido 

progresso da tecnologia. Os custos de coleta, comunicação e processamento de dados caíram. Além 

disso, grande parte da tecnologia necessária já está em vigor.

https://rg.smartcitiescouncil.com/readiness-guide/article/drivers-whats-driving-smart-cities

https://rg.smartcitiescouncil.com/readiness-guide/article/drivers-whats-driving-smart-cities


https://res.cloudinary.com/yumyosh
ojin/image/upload/v1/pdf/internet-

of-things-2016.pdf

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

Detecção de incêndio e extinção 

inteligente, adaptada a cada 

ambiente

SAÚDE ESTRUTURAL

Monitoramento de 

vibrações/condições dos materiais 

na construção e infraestrutura

TRANSPORTE ELÉTRICO

Veículos elétricos e transporte 

público, com estações de 

carregamento pela cidade

CONSTRUÇÕES VERDES

Jardins na cobertura ou vegetação 

na lateral dos edifícios para ajudar 

o isolamento, absorver o CO² e 

produzir oxigênio

GESTÃO DE CONSTRUÇÕES

Automatização e otimização dos 

serviços  como aquecimento, uso de 

energia, iluminação e ventilação

CONTROLE DE ACESSO AO 

PERÍMETRO

Controle de acesso e monitoramento 

de áreas restritas com CCTV, 

detecção de intrusos e alarmes

TELHADOS COM TURBINAS

Turbinas eólicas construídas em 

prédios altos ou integradas ao 

próprio projeto do edifício

Controle das emissões do CO² das 

fábricas e monitoramento da 

poluição dos carros

CONTROLE DE POLUIÇÃO DO 

AR

ENERGIA FOTOVOLTAICA 

INTEGRADA AO EDIFÍCIO

Painéis solares integrados às 

fabricação dos edifícios substituindo 

materiais convencionais

REDE INTELIGENTE

Monitoramento e gerenciamento do 

consumo de energia

DETECÇÃO DE VAZAMENTO 

QUÍMICO

Detecção de vazamentos de detritos 

de fábricas em rios

ATUALIZAÇÃO TEMPO REAL

Atualizações instantâneas de tráfego 

enviadas para smartphones para 

ajudar no planejamento de rotas e 

evitar congestionamentos

TURBINAS EÓLICAS DE EIXO 

VERTICAL

Torres de turbinas eólicas por 

toda cidade para uso eficiente do 

estado

GESTÃO DE RESÍDUOS

Monitoramento dos níveis de lixo 

em contêineres para otimizar as 

rotas de coleta de lixo

ESTACIONAMENTO INTELIGENTE

Monitoramento da disponibilidade de 

vagas de estacionamento pela 

cidade

DETECÇÃO PRECOCE DO 

TERREMOTO

Monitoramento de específicos 

lugares suscetíveis à tremores

MONITORAMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL

Monitoramento da qualidade da 

água potável em toda a cidade

WI-FI

Wi-fi gratuito em toda a cidade 

para uso público, incluindo metrô

DETECÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA

Detecção de presença de líquido fora dos 

tanques e variações de pressão ao longo 

dos tubos

PREVENÇÃO DE 

DESLIZAMENTOS DE TERRA

Monitoramento da umidade do solo, 

vibrações e densidade da terra

PISTAS RÁPIDAS

Pistas rápidas e lentas inteligentes e 

adaptáveis para caminhadas e 

ciclismo

CONTROLE DE TRÁFEGO/ESTRADAS 

INTELIGENTES

Monitorar os níveis de 

veículos/pedestres para otimizar ou 

desviar o tráfego de acordo com as 

condições

ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

Iluminação pública inteligente e 

adaptável às condições climáticas

SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA CIDADES INTELIGENTES
Monitores e controles inteligentes em todos os aspectos da 
vida da cidade estão definidos para transformar a paisagem 
urbana

Transporte
Infraestrutura

Meio ambiente
Utilidade Pública

Construções
Vida

https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/internet-of-things-2016.pdf

https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/internet-of-things-2016.pdf
https://res.cloudinary.com/yumyoshojin/image/upload/v1/pdf/internet-of-things-2016.pdf


https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/capital%20projects%20and%20infrastructure/our%20insights/smart%20cities%20digital%20solutions%20for%20a%20more%20livable%20future/mgi-smart-cities-full-report.ashx

Cidades Inteligentes - Mobilidade

● Informação de transporte público em 

tempo real

● Pagamento de transporte público 

digital

● Veículos autônomos

● Manutenção preditiva da infraestrutura 

de transporte

● Sinais de trânsito inteligentes

● Preço do congestionamento

● Micro trânsito baseado em demanda

● Estacionamento inteligente

● Aplicativos de mobilidade

● Compartilhamento de carros

● Compartilhamento de bicicletas

● Informação multimodal integrada

● Navegação rodoviária em tempo real

● Pool de carga de encomendas

● Armários inteligentes
Minutos 

economizados no 

deslocamento 

diário

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/capital%20projects%20and%20infrastructure/our%20insights/smart%20cities%20digital%20solutions%20for%20a%20more%20livable%20future/mgi-smart-cities-full-report.ashx


Cidades Inteligentes entregarão...
Se as cidades de todo o mundo hoje adotassem e implantassem universalmente tecnologias e 

serviços de cidades inteligentes, quais seriam os benefícios para os cidadãos?

Tempo devolvido
Cidades inteligentes têm potencial para "retribuir" a cada morador da cidade 3 semanas úteis por ano

DIAS

https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/smart-cities-whats-in-it-for-citizens.pdf

https://newsroom.intel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/smart-cities-whats-in-it-for-citizens.pdf


Engajamento

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/capital%20projects%20and%20infrastructure/our%20insights/smart%20cities%20digital%20solutions%20for%20a%20more%20livable%20future/mgi-smart-cities-full-report.ashx

A base técnica inclui redes 

de dispositivos e sensores 

conectados

Aplicativos inteligentes e 

recursos de análise de dados

Adoção e uso, muitas vezes 

levando uma melhor decisão e 

mudança de comportamento

Infraestrutura Tradicional

(Físico e Social)

Três camadas de 

“inteligência”:

Cidades inteligentes acrescentam inteligência digital ao mundo urbano e a utilizam 

para resolver problemas públicos e alcançar uma qualidade de vida mais alta.

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/capital%20projects%20and%20infrastructure/our%20insights/smart%20cities%20digital%20solutions%20for%20a%20more%20livable%20future/mgi-smart-cities-full-report.ashx


Cidades inteligentes - Indicadores

https://www.connectedsmartcities.com.br/

11 Eixos 70 Indicadores Ranking 2018

https://www.connectedsmartcities.com.br/


Mobilidade - Indicadores

https://media.iese.edu/research/pdfs/ST-0509-E.pdf

Capital Humano

Coesão Social

Economia

Governança

Meio Ambiente

Mobilidade e 

Transporte

Planejamento Urbano

Divulgação 

Internacional

Tecnologia

9 Eixos Índice Detalhe

Índice de tráfego

Consideração do tempo gasto no tráfego, a 

insatisfação que isso gera, consumo de CO₂ e 

outras ineficiências do sistema de tráfego

Índice de ineficiência

Estimativa de ineficiências do tráfego (como 

longos tempos de viagem). Valores altos 

representam altas taxas de ineficiência ao dirigir

Índice de tráfego para o 

deslocamento para

trabalhos

Índice de tempo que leva em conta quantos 

minutos são necessários para ir ao trabalho

Compartilhamento de 

bicicleta

Este sistema mostra os serviços automatizados para o 

uso público de bicicletas compartilhadas que 

fornecem transporte de um local para outro dentro de 

uma cidade. O indicador varia entre 0 e 8 de acordo 

com o desenvolvimento do sistema

Comprimento do sistema de 

metrô por cidade
Comprimento do sistema de metrô por cidade

Estações de metrô Número de estações de metrô por cidade.

Vôos
Número de voos de chegada (rotas aéreas) em uma 

cidade

Trem de alta velocidade
Variável binária que mostra se a cidade possui ou não 

um trem de alta velocidade

Veículos
Número de veículos comerciais na cidade (em 

milhares).

Bicicletas por domicílio Percentagem de bicicletas por domicílio

128 – Rio de Janeiro

130 – Brasília

132 – São Paulo



ISO 37120 – Certificação

https://www.dataforcities.org/

Economia
Educação
Energia
Meio Ambiente
Finanças
Resposta a incêndio e 
emergências
Governança
Saúde
Recreação
Segurança
Abrigo
Lixo sólido
Telecomunicação e inovação
Transporte
Planejamento Urbano
Águas residuais
Água e saneamento

17 Temas

https://www.dataforcities.org/


Casos de sucesso no 

mundo

15



Cobrança de taxa por dirigir durante os período de pico.

Proibição de veículos não essenciais em áreas específicas.

Rodízio de veículos

Opção de multimodal acessíveis e sem custo

Ciclovias

Estudo descobriu que os motoristas de Londres, uma cidade com mais de oito milhões de habitantes, 

passam 12 dias por ano sentados em seus carros durante o trânsito na hora do rush - em comparação 

com 23 dias por ano em Cambridge.

Caso - Cambridge

A maldição do congestionamento do tráfego (e algumas

das maneiras mais agradáveis pelas quais as cidades

estão tentando corrigi-la)

MotionMap - Um aplicativo para telefone e telas de indicação de rota.

Os principais ingredientes do programa de planejamento de viagem Smart

Cambridge agora em desenvolvimento são um aplicativo de viagem gratuito

para smartphones e telas informativas de indicação de rota. Eles incorporam

dados de tráfego e transporte em tempo real para prever com precisão os

tempos de viagem, recomendam as melhores rotas para ônibus, trens, bicicleta e

caminhada, atualizações atuais de viagens e outras informações úteis.

● https://rg.smartcitiescouncil.com/glossary/smart-transportation

https://www.greatercambridge.org.uk/news/smart-cambridge-launches-smart-journey-planning-tools-using-real-time-data/
https://rg.smartcitiescouncil.com/glossary/smart-transportation


Caso - Cingapura

Sugira, reserve e viaje.

Reserve um assento nos ônibus listados por 

operadores privados. Se não houver rotas 

adequadas, sugira! Novas rotas são ativadas 

pela demanda da comunidade. No dia do seu 

passeio, você poderá rastrear o ônibus que 

reservou. O aplicativo Beeline está disponível 

no iOS, Android e web móvel.

Você decide.

Nossas rotas de ônibus são derivadas de 

informações obtidas pela análise de dados 

de transporte e demanda da comunidade. 

Os operadores de ônibus particulares 

podem fazer uso dessas descobertas para 

oferecer uma alternativa de transporte 

conveniente, confortável e direta àqueles 

que mais os desejam, a preços acessíveis.

https://www.beeline.sg/

https://www.beeline.sg/


Casos de sucesso no 

Brasil

Template abertura de capítulo - Background c/ imagem de fundo 18



Caso - Laguna

https://transformacaodigital.com/exemplos-de-cidades-inteligentes-no-brasil-que-vao-te-dar-orgulho/

Recursos tecnológicos

Permitem uma expansão urbana mais 

equilibrada, objetivando a sustentabilidade e a 

democracia. Dessa forma, é possível diminuir a 

barreira que existe entre os cidadãos e a 

administração, por meio de suportes que 

possibilitam a obtenção de informações e 

serviços.

Ambiente construído

Como um dos objetivos principais da smart city

é promover a sustentabilidade, é preciso ter 

um bom planejamento.

Para isso, foi importante visar um 

funcionamento eficiente das áreas comerciais, 

residenciais e empresariais da região, fazendo 

com que haja um deslocamento mais curto 

para a obtenção de serviços e lazer.

Ecossistema

A cidade tem como princípio respeitar e 

promover ações ecológicas, dando atenção ao 

desenvolvimento eco sustentável. Com isso, 

há uma preocupação em reduzir ilhas de calor, 

fazendo com que a distribuição das áreas 

verdes seja mais funcional.

A ideia é que população possa ter recursos do 

ecossistema que promovam bem-estar e ainda 

contar com uma visão da natureza.

Pessoas

A cidade também foi projetada para focar na 

população e nas medidas essenciais para o 

seu bom funcionamento. Assim, há 

implementação de ambientes urbanos 

baseados na interação e inclusão social.

https://transformacaodigital.com/exemplos-de-cidades-inteligentes-no-brasil-que-vao-te-dar-orgulho/


Caso - Porto Alegre

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/10/como-porto-alegre-vai-usar-inteligencia-artificial-para-tentar-melhorar-o-transito-na-cidade-ck1s5h6yz069e01n3q40cggw1.html

● Ações mais rápidas

Através do monitoramento em tempo real, será possível fazer com que os 

agentes tomem ações mais rápidas para resolver os problemas no trânsito. 

Como o Mapa da Fluidez estará disponível na central de monitoramento da 

EPTC, as informações poderão ser repassadas com mais facilidade. 

● Observar o antes e depois

Como o sistema coleta dados desde julho, algumas medidas tomadas pela 

EPTC poderão ter seu efeito observado através do mapa inteligente. É o 

caso, por exemplo, dos corredores exclusivos para ônibus que estão sendo 

implantados..

● Otimizar o tempo dos semáforos

O Mapa da Fluidez será integrado à programação semafórica da cidade. A 

nova versão vai oferecer uma análise inteligente dos tempos de "verde" e 

sincronismo das sinaleiras, oferecendo sugestões para melhorar o trânsito.  

Porto Alegre monitorará o com inteligência artificial o trânsito

https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2019/10/como-porto-alegre-vai-usar-inteligencia-artificial-para-tentar-melhorar-o-transito-na-cidade-ck1s5h6yz069e01n3q40cggw1.html


O papel do Serpro
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Ecossistema de Trânsito

Veículo

Condutor

Carros autônomos

Centro de formação 
de condutores

Sociedade

Registro de 
Veículos

Autoridade de Trânsito

Agência de 
inspeção

Monitoração 
de trânsito

Seguradoras

Aplicativos de 
transporte

Parceiros

Estacionamento público

Centro de serviços

Concessionárias

Auto-Escolas

Smart City - Gestão de 
engarrafamentos

Jari e CETRAN’s

Correios

Bancos

OEM

Leis



Plataforma Serpro IoT

Abstraindo acesso e manipulação de dispositivos para aplicações de negócio



Data Lake

● Possibilidade de “ouvir” os desejos dos 

cidadãos frente às iniciativas que estão 

sendo tomadas.

● Repositório dos dados brutos, que podem 

ser adquiridos, processados, analisados 

e distribuídos. 

● Ponto central de uma estratégia de uso 

de dados

● Resulta em significados e insights 

relevantes



Plataforma de Soluções Analíticas - PSA

Flume

Hadoop HDFS / Yarn / MapReduce

Sqoop Kafka

HBase SolrOozie

ImpalaHue Hive Spark

Pig Sentry

D A T A   L A K E

C

l

o

u

d

e

r

a

Data Discovery OLAP IA / Machine

LearningDATA LAKE

Aplicações

Externas

... Fontes de 

Dados

Espec. Negócio

Cient. de Dados



DaaS – Dados como serviço



GOVDATA



Painéis



Painéis



SERPRO COMO PLATAFORMA

Cadeia Produtiva
serviços de conveniências que aumentam a integração

com a sociedade aperfeiçoando a ambiente social e de

negócio.

Áreas Finalísticas
serviços de software que realizam as competências

das áreas finalísticas do órgão aumentando a

qualidade e produtividade de atendimento.

Gestão Interna
serviços de software que aumentam a produtividade,

compliance e padronização da autogestão do órgão.

Segurança
serviços que aperfeiçoam os itens de segurança do

aplicados a rede, centro de dados, internet, intranet e

gadgets.

Tecnologias Habilitadoras
serviços de tecnologias que habilitam o centro de

dados de TIC do órgão gerando produtividade,

agilidade e economia..

1

2

3

4

5

Cidade Inteligente
(Trânsito)

❏SNE

❏API Serpro

❏Painéis

❏VCIT

❏Radar

❏GIRE

❏GovData

❏API Serpro

❏PSA

❏NeoID

❏VIO

❏Datavalid

❏Cloud

❏Colocation

❏Rede

Hierarquia de Necessidades de TIC



O que podemos fazer 

para o futuro
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Olhos de um mundo digital



Cercamento Inteligente de Rodovias

Câmeras conectadas que fazem a leitura 

das placas dos veículos

As informações dos veículos são 

checadas nos bancos de dados do 

governo
Caso haja alguma irregularidade o policial 

mais próximo é notificado para abordar o 

veículo

Informações

O veículo é roubado?

As características do veículo estão 

de acordo com o registro?

Veículo está  em dia com o IPVA

Possui o CRLV do ano vigente



VCIT (I.A.)

GIRE (I.A.)

RADAR



RADAR - VCIT



Case RFB



Datavalid

Acurácia: 99,38%

Datavalid: 

- ~130 clientes privados

- ~2 milhões de consultas / mês

- Segmentos (trânsito, bancário, varejo..)

Certificação Digital

Emissão da CNH Física



Explorando Recursos Inteligentes
Inteligência na plataforma IoT ou distribuída em câmeras ou appliances



Busca de Foragidos

PALESTRA 9
Brasília, 27/NOV/2019



Busca de Foragidos

Inteligência 

Artificial



Busca de Desaparecidos
PALESTRA 9

Brasília, 27/NOV/2019



Busca de Desaparecidos

Inteligência 

Artificial



VÍDEO SERPRO
PALESTRA 9

Brasília, 27/NOV/2019
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