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Abstract. This Term Paper project proposes an analysis of projects of digital 

cities in Brazil. Digital cities consists of cities or regions who use network 

infrastructure to provide an array of services to their managers and 

population, having as one of its goals to improve the quality life of their 

residents. This work aims to talk about characteristics of implanted digital 

cities in Brazil, analyzing factors like cost, reason for 

implementation and technologies used, to serve like a guide for future 

projects of digital cities in Brazil. 

 Resumo. Este projeto de TCC propõe uma análise sobre projetos de cidades 

digitais brasileiras. Cidades digitais consistem em cidades, ou regiões, que 

utilizam uma infraestrutura de rede para oferecer uma gama de serviços aos 

seus gestores e população, tendo como um de seus objetivos melhorar a 

qualidade de vida de seus moradores. Este trabalho busca falar sobre 

características das cidades digitais implantadas no Brasil, analisando fatores 

como custos, motivações para implantação dos projetos e tecnologias 

utilizadas, afim de servir como um guia para futuros projetos de cidades 

digitais no Brasil. 

1. Introdução 

 

 Tornar-se uma Cidade Digital tem sido objetivo de muitos municípios que visam 

melhorar seu índice de desenvolvimento, especialmente com os atuais eventos 

esportivos que aconteceram e que estão para acontecer no Brasil [5]. Contudo, existem 

vários fatores a serem considerados a fim de se projetar uma Cidade Digital. Para obter 

uma boa relação custo-benefício, deve-se analisar vários fatores como: escolha de 

tecnologias que serão utilizadas, objetivo da construção dessa infraestrutura, quais 

serviços serão oferecidos por meio dessa cidade digital, quais são as características 

socioeconômicas dessa cidade/região, quais os benefícios para população gerados pela 

sua implantação. 



  

 O termo cidade digital é muito abrangente, contudo podemos dizer de maneira 

simples, que uma cidade digital consiste em uma cidade, ou região, que possui uma 

ampla infraestrutura de telecomunicações que possibilite a rápida e eficaz troca de 

informações em uma área. Essa é uma das definições de cidades digitais, além disso 

uma cidade digital deve também permitir modernizar a gestão pública da cidade como 

um todo, oferecendo recursos que possibilitem aos cidadãos receber informação de 

forma fácil e em tempo real [6]. 

 Atualmente, existem projetos de Cidades Digitais em todo o Brasil e no mundo. 

Esse trabalho busca gerar uma visão completa sobre cidades digitais, sobretudo cidades 

brasileiras, tendo enfoque em áreas como: tecnologias utilizadas, serviços oferecidos e 

benefícios gerados após a implantação das mesmas. 

 

2. Fundamentação Teórico-Metodológica e Estado da Arte 

 

O termo cidade digital é muito abrangente, de maneira simples pode-se 

dizer que cidades digitais consistem em cidades ou regiões que criam um ambiente que 

permita a fácil disseminação de informações para seus habitantes e ou gestores, de 

forma rápida e eficiente [6]. Segundo dados das Nações Unidas, mais de 50% da 

população mundial vive em áreas urbanas. Em 2050, esse número deve aumentar para 

quase 70% [4]. Com o crescente aumento da população nas cidades, as cidades digitais 

buscam gerar benefícios para a gestão do município e atendimento ao cidadão. Estes 

benefícios incluem desde ações de democratização do acesso à Internet até melhorias em 

setores como segurança, saúde e educação. As cidades digitais têm apresentado um fator 

muito importante no desenvolvimento econômico dessas cidades ao atrair 

investimentos, pois as mesmas apresentam uma infraestrutura interessante para 

empresas e investidores [1].  

Segundo Ergazakis et al. [3] “a infraestrutura de uma Cidade Digital deve 

suportar uma ampla gama de aplicações e serviços eletrônicos para a administração de 

seus funcionários, empresas e cidadãos. A criação de uma Cidade Digital pode também 

capacitar as autoridades locais para realizar mais com recursos escassos, aumentar a 

segurança, incentivar o crescimento dos negócios e acabar com o abismo digital”.  



  

Segundo Rios [6], citando trabalho de Lemos [7]: "Não estamos na era da 

informação. Não estamos na era da Internet. Nós estamos na era das conexões. Ser 

conectado está no cerne da nossa democracia e nossa economia. Quanto maiores e 

melhores forem essas conexões, mais fortes serão nossos governos, negócios, ciência, 

cultura, educação...". 

Para que as cidades digitais possam apresentar essas melhorias descritas 

anteriormente, é necessário prestar atenção em vários fatores como planejamento das 

redes de telecomunicações, escolha da tecnologia que será utilizada, e escolha de pontos 

para instalação dos equipamentos, a fim de obter o melhor custo benefício, já que no 

Brasil a insuficiência de recursos e a burocracia exercem uma grande pressão para que 

os planejamentos dessas cidades obtenham bons resultados [2]. 

No Brasil existem vários projetos de Cidades Digitais tais como: O Porto Alegre 

digital (cidade de Porto Alegre – RS).   O projeto possui uma infraestrutura de 

telecomunicações com fibra óptica que liga 114 prédios públicos e 7000 ramais com, 

graças a esse investimento foi possível implantar um sistema de chamadas locais entre 

esses ramais, tornando-as gratuitas gerando assim uma economia de 

dinheiro público. Outro desses projetos é o Foz digital (cidade de Foz do Iguaçu – PR) 

na qual com a tecnologia Wimax foi possível obter uma cobertura de 100% do território 

da cidade, nessa rede os dados trafegam criptografados, para segurança, já que alguns 

desses dados podem ser sigilosos. Essa rede também beneficiou o S.U.S. (Sistema único 

de saúde) possibilitando a utilização de prontuários únicos para os pacientes, tornando o 

atendimento mais rápido e eficiente em todo sistema de saúde da cidade [6]. Esse 

trabalho busca gerar uma visão completa sobre cidades digitais, sobretudo cidades 

brasileiras, tendo enfoque em áreas como: tecnologias utilizadas, serviços oferecidos e 

benefícios gerados após a implantação das mesmas. 

3. Objetivos 

 

 Os objetivos deste trabalho são: 

  Realizar um levantamento de como cidades, em especial cidades brasileiras, têm 

implantado seus projetos de cidades digitais. 



  

  Analisar tecnologias utilizadas, fatores considerados no projeto, modelos de 

negócio e tamanho e algumas características sócio econômicas da cidade. 

4. Procedimentos Metodológicos/Métodos e técnicas 

 

 O procedimento metodológico seguirá os seguintes passos: 

1.   Definição de palavras-chave. Inicialmente serão "community network", 

"municipal network", "open access metropolitan networks", "open metropolitan 

networks", "next generation access networks", "digital cities", "smart cities". 

2.   Busca por artigos com estas palavras chaves nas seguintes bases de dados: IEEE 

Xplore, ACM Guide e Science Direct. 

3.   Seleção de conjunto de artigos com base em dois critérios: data de publicação 

(entre 2008 e 2014) e relevância (10 mais relevantes de cada base). 

4.    Buscar dados sobre projetos brasileiros em editais de licitação, sites de 

prefeituras e se possível realização de entrevistas com os gestores do projeto.  

5.  Criação de um questionário, que será enviado a prefeituras que possuem projetos 

de cidades digitais, a fim de coletar mais dados. 

6.  Para cada cidade, as seguintes perguntas devem ser respondidas:  

a. Qual é a cidade ou região que lidera o projeto? 

b. Quais tecnologias foram utilizadas? 

c. Qual é o objetivo dos gestores do projeto ao construir a infraestrutura 

pública de telecomunicações? 

d. Qual é o modelo de negócio/econômico utilizado? 

e. Quais serviços foram oferecidos sobre a rede construída?  

f. Características sócio econômicas e população da cidade/região.  

 



  

5. Cronograma 

 

ATIVIDADES Ago Set Out Nov Dez Jan 

Busca e seleção de trabalhos 
X X     

Leitura de trabalhos selecionados e análise 

crítica 

 X X    

Redação parcial do TCC  X X    

Busca e seleção de trabalhos   X X   

Leitura de trabalhos selecionados e análise 

crítica 

    X  

Redação do TCC     X X 

6. Contribuições e/ou Resultados Esperados 

 Espera-se ao final deste trabalho oferecer uma visão completa sobre o 

funcionamento, serviços prestados, características e vantagens de se implantar uma 

cidade digital, servindo como insumo para novos projetos que serão realizados aqui no 

Brasil. 

 

 

7. Espaço para assinaturas 

Londrina, 3 de agosto de 2015. 

 

_______________________                                  _ ________________________ 

          Aluno                                                                              Orientador 
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