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O programa de Cidades Inteligentes está inserido

no Política Nacional de Telecomunicações:

 Expansão das redes de transporte

 Ampliação da cobertura 4G e 3G

 Expansão das redes de acesso de alta 

capacidade.

Conectividade



Digital        Smart City 

Network

Communications

Public Safety

E-Gov services (Public Admin., Health Care, Education)

Advanced Solutions (Energy, Smart Grid, ITS)
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•

Capacitação

Rede de alta capacidade.

Infraestruturas inteligentes

Cidades Digitais:

Eixos de ação Aplicações e 

serviços

Ponto de Acesso

Público

Ponto de Governo

Backhaul

Ponto de Governo

Ponto de Acesso

Público



Região Norte:

13 Piloto

34 PAC

Região Nordeste:

34 Piloto

119 PAC

Região Sudeste:

14 Piloto

68 PAC

Região Sul:

15 Piloto

24 PAC

Região Centro-Oeste:

1 Piloto

17 PAC

Cidades Digitais 

Chamada 2012

Projeto Piloto – 77 municípios

Chamada 2013

PAC – 262 municípios



• Múltiplas formas de distribuição das redes de comunicação 

no território:

• redes físicas, conexão ponto a ponto, podem ser 

redes aéreas ou subterrâneas

• redes sem fio, distribuídas em função de capacidade 

de cobertura, equipamentos demandam posições 

elevadas e energia elétrica

diversidade das
redes de comunicação



Instalação das redes demanda autorizações e custos 
negociados com distintos atores:

• redes físicas aéreas, em postes, negociada com 
distribuidora de energia elétrica

• redes físicas subterrâneas, uso compartilhado ou 
rede própria com autorização da municipalidade

• redes sem fio, autorização da municipalidade para 
instalação e locação/ compra de site

suportes físicos das 
redes de comunicação



• Mesmo quando usam a mesma tecnologia, é 
comum cada operadora usar rede própria gerando:

• excesso de cabos nos postes 

• excesso de antenas em um mesmo site

• subutilização de valas técnicas subterrâneas

redes de comunicação
redundantes



• O uso de redes aéreas é impactado por:

• ausência de uniformidade na cobrança e 
procedimentos de autorização de uso dos 
postes

• prazos longos para autorização de uso dos 
postes

• falta de efetivo controle do uso dos postes

• uso não autorizado dos postes

• presença de cabos sem utilização

redes de comunicação e
postes de energia



• O uso de redes sem fios é impactado por:

• restrições excessivas impostas por municípios 
a instalação de sites

• baixa disponibilidade de imóveis para 
instalação de sites

• custos de locação dos sites

redes de comunicação e
redes sem fio



• Postes de energia e iluminação:

• potencial de uso como suporte para 
equipamentos (câmeras, sensores, etc) 

• potencial de uso como suporte para aumento 
da densidade de malha de redes sem fio

• potencial de uso de redes compartilhadas 
entre distintas operadoras

redes de comunicação
compartilhamento



• Infraestrutura de grande capilaridade:

• distribuída em quase toda a área urbana

• ativos de iluminação pública de propriedade 
do município

• implantação de iluminação pública inteligente 
demanda redes de comunicação 

redes de comunicação e
iluminação pública



RIP-i

 Rede de Iluminação Pública inteligente:
 Luminárias eficientes

 Controle de luminosidade

 Incorpora outras funcionalidades

 Pode aproveitar infraestruturas já implantadas

 Pode garantir melhor segurança



Financiamento

 PPP de iluminação pública:

 Parceria Público Privada como mecanismo

 Utilização da COSIP (ou CIP) como garantia para PPP

 Definição de modelos: evitar que iluminação eficiente obstrua as 

cidades inteligentes

 Garantia jurídica para o modelo



Ambiente Inmetro-ABDI

 Proposta de espaço para apresentação de iniciativas e 

tecnologias para cidades inteligentes

 Não se trata de ambiente de homologação ou certficação

 101 empresa: 137 soluções
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