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A falta de mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro é um problema que interfere 
na vida dos cidadãos, seja os que utilizam transporte público ou privado em seu dia a 
dia. O conceito de Smart Cities (cidades inteligentes) vem sendo aplicado com 
frequência em diferentes cidades do mundo para obtenção de soluções para todo tipo de 
questões urbanas, desde de sustentabilidade energética até mobilidade urbana. Medellin 
e Boston, por exemplo, apresentam bons exemplos de ações tecnológicas para mitigar 
problemas urbanos, principalmente com enfoque na melhoria da mobilidade. Este 
trabalho tem com objetivo analisar algumas possíveis soluções para a mobilidade 
pautadas por tecnologias urbanas, considerando o cenário socioeconômico da cidade do 
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viabilidade desses projetos de sucesso internacionais aplicados ao cenário atual da 
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Manager of Rio’s Operation Centre, to understand how it works and asses if they can 
expand their actions. Besides that, an evaluation of those initiatives to understand their 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A cidade do Rio de Janeiro pode ser caracterizada pelo seu processo intenso de 
urbanização. Porém, o crescimento elevado de sua população não foi acompanhado por 
grandes avanços nas infraestruturas urbanas, característica de grandes metrópoles de países 
em desenvolvimento. Entre as décadas de 70 e o início dos anos 2000, a cidade registrou um 
crescimento de sua população urbana em torno de 3 milhões de habitantes, correspondente a 
50% no período (BRITO, 2006). Esse crescimento gerou um alto impacto nos serviços 
públicos da cidade, entre eles, o transporte público. Em 2018, a cidade do Rio Janeiro enfrenta 
problemas como congestionamento, ineficiência de seus sistemas de transporte e reclamação 
constante dos usuários. Aliado a essa deterioração do trânsito o trabalhador médio da cidade, 
segundo estudo realizado em 2013, perde cerca de 2 horas e 14 minutos em seu percurso de 
ida e volta ao trabalho, diariamente, valor que aumentou comparativamente à 2011, onde o 
tempo era de 2 horas e 4 minutos (SEBRAE, 2015). 

Discussões sobre o desenvolvimento urbano vem sendo influenciadas pela discussão sobre 
Smart Cities, enquanto isso, inúmeras cidades vêm se auto denominando como “inteligente” 
nos últimos anos (HOLLAND, 2008). Entretanto, o conceito do que caracteriza uma cidade 
com Smart city ainda é amplamente discutido, podendo-se, inclusive, encontrar diferentes 
definições na literatura para o que tornaria uma cidade inteligente (GAFFNEY, 2016). 
Contudo, existem exemplos de cidades ao redor do mundo onde projetos “smart” são 
implementados e obtém sucesso no ambiente em que estão inseridos, como por exemplo 
Barcelona, Amsterdam e Limerick. A própria cidade do Rio de Janeiro tem alguns projetos 
atribuídos aos conceitos de Smart city em andamento, como por exemplo: o Centro de 
Operações e o compartilhamento de bicicletas do Itaú. 

A motivação desse trabalho vem do desenvolvimento crescente na discussão sobre o que 
seria uma cidade inteligente e se ela solucionaria problemas causados pela urbanização 
descontrolada e infraestrutura precária dos sistemas de transporte das cidades, analisando 
particularmente o caso da mobilidade da cidade do Rio de Janeiro. 
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1.2. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho foi realizar um estudo sobre os projetos relacionados ao conceito 
de cidades inteligentes implementado em diferentes cidades do mundo, verificando se os 
mesmos são viáveis no cenário do Rio de Janeiro e se resolveriam alguns dos problemas 
latentes da cidade no espectro da mobilidade urbana. Além disso, foi realizado um estudo 
sobre as iniciativas de smart city existentes na cidade do Rio de Janeiro e uma análise sobre o 
legado olímpico deixado para a cidade.  

1.3. METODOLOGIA 

Este trabalho apresenta-se como uma pesquisa aplicada no que se refere ao objetivo de 
gerar conhecimento e analisar possíveis soluções para problemas específicos da mobilidade 
urbana através do uso de tecnologias baseadas no conceito de smart cities. Possui um 
enquadramento metodológico qualitativo a partir de uma pesquisa embasada em conceitos 
teóricos e análise de exemplos práticos.  

Além disso, classifica-se como uma pesquisa bibliográfica com estudos de referências. 
Baseia-se em conhecimentos já explicitados em livros, artigos e sites específicos, e ainda, 
utiliza-se de uma visita técnica e entrevista descritiva no intuito de compreender melhor uma 
das ações no Rio de Janeiro. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O primeiro capítulo expõe as motivações do autor para a realização desse trabalho, 
bem como o objetivo que se tem com o mesmo e a metodologia a ser utilizada durante este. 

O segundo capítulo abordou os conceitos de mobilidade urbana explorados no trabalho 
como o deslocamento feito através de modais públicos e particulares, a importância da 
intermodalidade dos transportes, e uma apresentação do histórico da mobilidade urbana na 
cidade do Rio de Janeiro. 
 O terceiro capítulo explora os conceitos de cidade inteligente em diversas literaturas e 
as discrepâncias e críticas que se tem à certos modelos de smart cities. O capítulo conta 
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também com o detalhamento de conceitos a serem utilizados no decorrer do trabalho como 
Big Data e Internet das Coisas. 
 O quarto capítulo investiga exemplos internacionais em quatro diferentes cidades do 
mundo: Santander, na Espanha; Dubai, nos Emirados Árabes, Boston, nos Estados Unidos e 
Medellin, na Colômbia. Abordando alguns projetos relacionados à mobilidade urbana e 
considerados como smart que deram certo nessas cidades. 
 O quinto capítulo explora o cenário da cidade do Rio de Janeiro, o legado deixado pelo 
ciclo de eventos que ocorreram na cidade e avaliando diversas iniciativas relacionadas com o 
conceito de cidade inteligente. Além disso, reflete sobre as iniciativas abordadas no quarto 
capítulo em comparação com o cenário carioca, através de um matriz esforço/impacto a 
viabilidade dessas inciativas e se elas devem, ou podem ser aplicadas na cidade do Rio de 
Janeiro. 
 O sexto e último capítulo tem por objetivo traçar as considerações obtidas no trabalho 
e apresentar possíveis continuações para a pesquisa. 
 O sétimo capítulo apresenta as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. 
 O Apêndice I apresenta entrevista feita com Thompson Pacheco, gerente de TI no 
Centro de Operações do Rio de Janeiro. 
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2. MOBILIDADE URBANA 

2.1. PRINCIPAIS DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA 

 A falta de mobilidade urbana é considerada como um dos maiores problemas 
enfrentados pelas grandes metrópoles. Os problemas encontrados na mobilidade urbana de 
uma cidade podem derivar de diversos fatores, entre eles: crescimento populacional 
desordenado e acelerado aliado à uma infraestrutura não preparada, incentivo ao uso do 
automóvel individual e falta de qualidade no transporte público (XIMENES, 2016).  

O crescimento populacional nas regiões urbanas é um agravante quando falamos de 
mobilidade urbana. Estima-se que em 2030 cerca de 5 bilhões de pessoas no mundo todo 
habitarão em áreas urbanas. Em 2008 a população que vivia em áreas urbanas já contabilizava 
mais da metade da população mundial (MONTGOMERY, 2007). No Brasil, esse fenômeno 
pode ser observado de maneira mais intensa, segundo censo realizado pela IBGE em 2010, 
em 2000 a população urbana do país contabilizava 81,2% da população total do país, em 2010 
esse número aumentou para 84,3% o que representa um aumento de 23 milhões de pessoas 
vivendo em áreas urbanas em apenas 10 anos (NOBRE, 2015). 
 Muitos dos desafios encontrados em mobilidade urbana em países em 
desenvolvimento, como o Brasil, são uma combinação de problemas históricos e da crença 
que a principal maneira de tornar a mobilidade dos cidadãos melhor é o transporte individual, 
o automóvel (SILVA, COSTA E MACEDO, 2008). Segundo Silva, Costa e Macedo (2008) a 
questão de mobilidade no Brasil é tratada como uma questão de oferta de serviços de 
transporte, ou seja, oferta de infraestrutura de automóveis em detrimento do transporte 
coletivo, dos transportes não motorizados e a separação do planejamento urbano do 
planejamento do transporte.  
 Segundo Gakenheimer (1999) alguns fatores são evidentes quando se fala na 
decadência da mobilidade urbana em grandes cidades em desenvolvimento: O 
congestionamento reduz a mobilidade dos usuários de veículos; que a mobilidade se reduz em 
proporções ainda maiores para usuários de transportes públicos, majoritariamente devido ao 
fato de que as rotas passam, em sua maioria, em vias arteriais de maior movimento; e para as 
pessoas que adquirem carros no cenário dessa cidade a mobilidade está aumentando devido ao 
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fato delas passarem do segundo grupo citado para o primeiro, o que representa um salto 
significativo na qualidade da mobilidade do cidadão (GAKENHEIMER, 1999).   

A interseção entre os interesses do último grupo em detrimento aos outros pode ser 
considerada uma maneira de definir o problema de mobilidade urbana, pois, pela lógica 
convencional de planejamento urbano, não importa o quão prejudicado é o congestionamento, 
sempre a melhor opção será utilizar o veículo de transporte individual (GAKENHEIMER, 
1999). 
 Essa relação entre a compra de automóvel pode ser vista na Pesquisa de Orçamento 
Familiares (POF) realizada em 2003 que revelou que as famílias brasileiras gastam, em 
média, cinco vezes mais da sua renda mensal com transporte individual do que com transporte 
público (CARVALHO, 2013). Ainda, segundo Carvalho (2013), a falta de atrativos no 
transporte fica ainda mais clara se analisados os gastos com o transporte em relação à renda 
das famílias, esses gastos sobem até determinado nível de renda e a partir desse ponto os 
gastos caem fortemente. Isso indica que as famílias com maior renda evitam a utilização desse 
tipo de serviço em detrimento da utilização do carro, ou seja, assim que existe a possibilidade 
pela utilização do transporte individual ela é realizada. 
 Essa preferência acompanhada do favorecimento do desenvolvimento para a utilização 
do automóvel gera a necessidade de diversas infraestruturas com maiores vias, postos de 
gasolina e grandes estacionamentos, por exemplo (NEIRA ALVA, 1996). Essa necessidade 
resulta na degradação ambiental e faz com que os decisores públicos priorizem o uso das ruas 
para comportar o tráfego desses veículos. Em adição a isso, para dar lugar às infraestruturas, 
ruas e espaço públicos, como praças e calçadas, são destruídos ou modificados impactando a 
vida e saúde dos cidadãos (BINOTI SIMAS, 2013). 
 Carvalho (2013) sugere algumas medidas que podem aumentar a atratividade do 
transporte público frente ao transporte individual, sendo elas: taxação maior da gasolina, 
pedágio urbano e sobretaxação do estacionamento, além de proibir o acesso de carros à 
determinadas áreas. Todas essas medidas já se provaram efetivas desde que acompanhada de 
uma melhora e a ampliação do sistema de transporte público para que o mesmo se torne 
atrativo a todos os cidadãos e suporte a demanda necessária que venha a surgir através da 
implementação dessas medidas (XIMENES, 2016). 
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 Outra vantagem competitiva que leva os usuários preferirem o transporte individual ao 
coletivo é a acessibilidade ao serviço, enquanto o transporte público opera de acordo com 
rotas e horários pré-estabelecidos o transporte individual não apresenta essa amarra e, por 
conta disso, gera um menor esforço do usuário para sua utilização (DUARTE, 2006 apud 
BINOTI SIMAS,2013). Segundo Binoti Simas (2013) essa competição é desleal, mas pode 
ser mitigada através da utilização de fluxos integrados que permitam uma maior 
intermodalidade entre o mesmo. Em grandes metrópoles, a alta demanda de viagens e 
diferentes exigências no que tange a distância a ser percorrida favorece o uso da 
intermodalidade do transporte (COSTA, 2006). 
 Os desafios mostrados nesse capítulo são alguns que as cidades podem enfrentar 
quando se trata de mobilidade urbana. Tais desafios enfrentados na área de transporte, 
principalmente em grandes cidades, incentivou a criação de um novo paradigma que é 
conhecido mundialmente como planejamento de mobilidade sustentável (MIRANDA et al., 
2012).  

2.2. MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL 

Umas das primeiras definições de mobilidade sustentável aplicada pela OECD 
(Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e complementada pela Grupo 
de Especialistas em Transporte e Meio Ambiente da Comissão Europeia define transporte 
sustentável como o que contribui positivamente para a economia e o bem-estar social sem 
prejudicar a saúde humana ou o meio ambiente. Integrando o aspecto social, econômico e 
ambiental, e pode ser definido como aquela que satisfaz as necessidades básicas de 
acessibilidade e mobilidade dos cidadãos, empresas e sociedade, para que seja compatível 
com a saúde o equilíbrio do ecossistema, promovendo igualdade entre e intra-geracional; tem 
custos razoáveis, funciona de maneira eficiente, oferece a oportunidade de escolha de modais 
e oferece apoio a dinâmica econômica e desenvolvimento regional; e limita as emissões e 
resíduos de acordo com a capacidade do planeta de absorvê-los, utiliza energia renovável em 
taxas menores ou iguais que sua regeneração, utiliza recursos não renováveis em taxas 
menores ou iguais ao desenvolvimento de substitutos e reduz o uso do solo e poluição sonora 
ao menor nível possível (MOURELO, 2002 apud MIRANDA, 2012). 
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Entretanto, mesmo com esses conceitos sendo aceitos e divulgados internacionalmente 
a questão da mobilidade é altamente relacionada ao contexto. Em virtude disso, cada cidade 
tem que trabalhar para entender o seu contexto e, dentro dele, adequar as diretrizes do que se 
define como mobilidade sustentável (SILVA, COSTA E MACEDO, 2008).  

Banister (2011) sugere uma abordagem diferente do que ele chama de paradigma da 
mobilidade sustentável, que tem como objetivo investigar a complexidade envolvendo as 
cidades e fortalecer as ligações entre uso do solo e transporte. Tal estudo permitiria que o 
desenvolvimento da cidade fosse orientado para que o tempo médio de viagem fosse 
encurtado e podendo ser feito utilizando veículos não motorizados como bicicletas ou até a 
realização dos trajetos a pé. 

Para atingir essa mobilidade sustentável Banister (2011) sugere três ações diferentes: 
políticas de transporte que incentivem a mudança do modal, planejamento do uso do solo para 
redução de distância e evolução tecnológica que aumente a eficiência desses sistemas. No que 
tange as políticas que reduzam o uso de carros, como já citado nesse trabalho, Carvalho 
(2013) sugere algumas que estão em linha com o sugerido por Banister (2011), entretanto, o 
segundo sugere a realocação do espaço que é ocupado pelos carros e o bom uso desse espaço 
livre, com feiras livres, eventos ou alocação de modais verdes, irá gerar resultados positivos 
na diminuição do tráfego. 

O planejamento do uso do solo tem como principal objetivo reduzir a distância física 
entre as atividades que geram o deslocamento. Essas ações podem se dar no planejamento de 
zonas sem carros, retrofit de prédios já existentes, incentivo de moradias em diferentes áreas 
da cidade e um desenho de rotas e estações que facilitem acesso à essas novas áreas. Todas 
essas ações tendem a afetar drasticamente os padrões de viagens estabelecidos dentro de uma 
cidade. No que se refere a inovação tecnológicas, é importante se atentar sempre as inovações 
e os benefícios que elas podem trazer como veículos elétricos, esquemas de compartilhamento 
de carros e compartilhamento de bicicletas, além de tecnologias que mitiguem o impacto 
causado pelos modais, seja poluição do ar ou poluição sonora (BANISTER, 2011).  

2.3. HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA NO RIO DE JANEIRO 

Para que seja possível entender melhor o problema da mobilidade urbana na cidade é 
de suma importância que se compreenda a história dos meios de transportes e da mobilidade 
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na cidade do Rio de Janeiro. Em 2018 o cidadão do município do Rio de Janeiro tem algumas 
opções para o deslocamento na cidade como BRT, VLT, Metrô, Ônibus, Bonde e Barcas. 
Alguns desses modais foram inaugurados para os jogos olímpicos que ocorreram na cidade 
em 2016, como já explicitado nesse trabalho. A história da rede de transporte de pessoas na 
cidade e sua relação com o crescimento urbano da mesma carrega grande complexidade e já 
foi estudada sob enfoque diferenciados, como cita IZAGA (2009).  

O período em que a cidade começa a sair de sua estrutura colonial, no final do século 
XIX e início século XX foi crucial para o Rio de Janeiro. Nessa época, foram construídas as 
primeiras linhas de bonde para a Zona Sul e a Zona Norte da cidade, inicialmente utilizando 
tração animal e depois elétrica, concomitantente a isso ocorre o estabelecimento do tráfego 
regular de Barcas para Niterói (IZAGA, 2009). Segundo Izaga (2009), tais mudanças 
impactaram profundamente a estrutura da vida na cidade e alguns autores dividem a cidade 
antes e depois desses acontecimentos. 

No final do século XIX, com o crescimento da população em altas taxas entre 1872 e 
1906, com mais de 800 mil habitantes, e a cidade consolidada como centro comercial e 
financeiro do Brasil. Neste cenário, o governo federal encarrega-se de dois grandes 
empreendimentos: a construção da Avenida Central, iniciada em 1904 e as obras de 
modernização do Porto, com objetivo de consolidar a posição da cidade como conexão com 
mercado internacional (IZAGA, 2009).  Segundo Silva (1992, apud IZAGA, 2009) dois 
momentos marcaram profundamente a estrutura da cidade no início do século XX: a 
“renovação urbana” de Pereira Passos e o controle do tráfego da “Rio de Janeiro Tramway 
Light and Power Company” que começa o processo de monopolizar todas as linhas de bonde 
na cidade. A partir dos anos 50 começa a se discutir desmontagem dessa rede de bondes que 
servia a cidade da Gávea até o Engenho Novo com o ponto final no centro da cidade (IZAGA, 
2009). 

A primeira estrada de ferro na cidade do Rio foi construída pela empresa que viria a se 
chamar “Estrada de Ferro Central do Brasil” e ligava a Central do Brasil com Nova Iguaçu 
contando com 5 estações durante o percurso. A outra empresa que foi responsável pela 
operação e construção de estadas de ferro foi a “Leopoldina Railway Company Ltda” 
(IZAGA, 2009). Atualmente, em 2018, os trens da cidade são operados pela SuperVia e conta 
com 8 ramais e mais de 100 estações e a estação central de onde todos ramais saem é, ainda, a 
Central do Brasil (Supervia, s.d.), como visto na figura a seguir. 
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Figura 1 - Mapa dos ramais da malha ferroviária da cidade do Rio (Supervia, 2018) 

 Os ônibus tiveram sua primeira aparição no cenário do transporte público da cidade 
em 1837 na forma de um veículo vermelho de dois andares puxado a tração animal 
(SANTOS, 1996 apud IZAGA, 2009). Em 1868 eles foram substituídos pelos bondes como 
principal transporte da cidade e isso ficaria assim por pelo menos 40 anos, em 1927 a criação 
da Viação Excelsior, propriedade da “Light and Power Company” impulsionou a reaparição 
desse modal na cidade. O que iniciou como transporte complementar acabou se tornando a 
principal opção devido a flexibilidade das rotas em comparação aos bondes, que seguiam os 
trilhos. Além disso, o conforto oferecido pelo serviço na época atraiu clientes mais 
sofisticados (FREIRE, 2001 apud IZAGA, 2009). Somente a partir da década de 50 que o 
ônibus vira o principal meio de transporte da cidade e define o transporte rodoviário como o 
definitivo para a cidade do Rio de Janeiro. E com a definição do ônibus como modal 
predominante na cidade, surgem infraestruturas que suportem a operação do mesmo, como os 
terminais rodoviários do Novo Rio, Terminal Américo Fontenelle, localizado atrás da central 
do Brasil e o terminal que se encontra na praça XV (IZAGA, 2009). 
 Em 1929, a Companhia de Carris Luz e Força, a Light, propôs um sistema de 
transporte tendo como a base o metrô e em 1930, um estudo de um sistema de transporte para 
a cidade foi proposto pelo Plano Agache. A proposta da Light foi motivada devido à ameaça 
ao papel do bonde na mobilidade da cidade, serviço que a mesma detinha o monopólio, 
antecipando-se a proposta de Agache. Tal proposta previa uma linha que partia do Mourisco, 
em Botafogo, passando pelo Catete, Glória, Lapa, avenida Rio Branco até o Colégio Militar, 
localizado na Tijuca (IZAGA, 2009). Segundo Izaga (2009), quando apresentou seu plano, 
Agache comenta a proposta feita pela Light, destacando que a mesma aliviaria setores já 
urbanizados e que o seu projeto colocava áreas que não se destacavam como grandes centros a 
fim de estruturar sua futura ocupação. 
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Figura 2 - Plano Metroviário do Rio de Janeiro, 1979 ( AGC-Rio apud IZAGA, 2009) 

 De 1930 até 1962 diversas discussões e estudos foram realizadas sobre qual seria o 
papel do metrô na cidade e, enquanto isso, o crescimento rápido da periferia e os maiores 
investimentos do setor são direcionado para obras viárias, ficando o metrô somente no campo 
do estudo e das discussões. Em 1962 se realiza um simpósio no Clube de Engenharia para 
integrar as diversas propostas de metrô que existem para a cidade do Rio de Janeiro, o 
resultado é uma proposta de metrô que cobre o trecho da Tijuca passando pelo centro até a 
Praça Serzedelo Correio, em Copacabana, os critérios utilizados para o itinerário são a 
superposição de linhas aos itinerários de maior fluxo (IZAGA, 2009). Em 11 de maio de 
1970, após aprovação na Comissão Geral de Transportes do Governo Federal, o projeto foi 
publicado em Diário Oficial e as obras começam em julho do mesmo ano. (RODRIGUEZ, 
2004 apud IZAGA, 2009). 
 No ano de 2018 o metrô conta com 3 linhas, a Linha 1, Linha 2 e a Linha 4 que 
conectam, respectivamente a Pavuna a Botafogo, General Osório a Uruguai e o Jardim 
Oceânico até a General Osório. Entretanto, mesmo com três linhas servindo o sistema grande 
parte dele é sobreposto, principalmente entre as Linhas 1 e 2, onde todo o trecho entre a 
estação Central do Brasil e Botafogo ambas percorrem as mesmas estações. Na figura 3 pode-
se perceber tal fato. 
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Figura 3 - Rede metroviária da cidade do Rio de Janeiro (MetrôRio, 2018) 

 Além dos modais apresentados nesse capítulo, o Rio de Janeiro conta com serviços de 
ônibus articulados com faixa exclusiva (BRTs) e, o que pode ser considerado como uma 
evolução dos bondes no centro da cidade, os Veículos Leve Sobre Trilhos (VLT).  

A história do desenvolvimento do transporte público na cidade do rio de janeiro se 
mistura com a evolução da malha viária e um dos mais emblemáticos planos que a cidade já 
realizou, no que tange a alteração da urbe, o Plano Doxiadis, que é popularmente conhecido 
pelas linhas cromáticas. O Plano Doxiadis foi desenvolvido em 1964 a mando do então 
Governador do Estado da Guanabara que contratou o urbanista grego Constantinos Doxiadis 
para elaborar um plano de desenvolvimento para a cidade (OAKIM, 2012). Estruturado como 
plano diretor dos anos 2000, o segundo da cidade após o Plano Agache, ele foi desenhado 
como proposta de reestruturação e reordenação urbana através de linhas expressas que 
atravessam a cidade em eixos principais, as conhecidas linhas amarela, vermelha e lilás. 
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3. CIDADES INTELIGENTES 

3.1. DEFINIÇÃO DE SMART CITIES 

 No contexto urbano atual, diferentes definições são constantemente apresentadas para 
as cidades do futuro, seja a wired city (DUTTON, 1987), digital (ISHIDO, 2002), 
informational (CASTELLS, 1996) ou intelligent city (KOMNINOS, 2002). Os conceitos de 
Smart Cities influenciam as discussões sobre o desenvolvimento urbano e, enquanto isso, 
inúmeras cidades já se denominam como “smart” (HOLLANDS, 2008). 

O conceito de cidade inteligente surgiu em meados dos anos 90, e na época a 
concepção dessas cidades era associada ao desenvolvimento urbano orientado na direção das 
novas tecnologias, da inovação e da globalização. Com o passar dos anos, esse conceito vem 
se transformando e é associado a uma cidade que incorpora medidas de desenvolvimento 
sustentável usando como ferramenta a internet das coisas (Internet of Things) e a tecnologia 
da comunicação e informação (H. SCHAFFERS et al. 2011). Entretanto, o conceito do que 
caracteriza uma cidade como Smart city ainda é amplamente discutido, podendo-se, inclusive, 
encontrar diferentes definições na literatura para o que tornaria uma cidade inteligente 
(GAFFNEY, 2016). 

Alguns trabalhos publicados, como de Hollands (2008), “Will the real smart city 
please stand up? ”, questionam o determinismo tecnológico utilizado em diversas abordagens 
sobre o assunto, que focam primariamente na utilização da Internet das Coisas e da 
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC). Além disso, o trabalho demonstra como a 
tendência e o senso de urgência de ser rotulado como cidade inteligente impulsionou ações 
em diversas cidades do mundo, mesmo sem uma definição clara, até então, do que significaria 
e sem as evidências necessárias para sustentar tal afirmação. Ainda nesse trabalho, o mesmo 
defende que as cidades inteligentes devem começar com os cidadãos e o lado humano da 
equação e não com a crença de que a aplicação da tecnologia de informação pode melhorar as 
cidades por si só. Komninos (2011) também discorre sobre o tema, alegando que uma 
diversidade grande de cidades tem adotado soluções inteligentes simplesmente por motivos de 
marketing e, na maioria das vezes, utilizando a palavra “smart” de maneira simplória, 
ligando-a com qualquer tipo de tecnologia aplicada a cidade. 
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O projeto Europeu de smart cities desenvolvido pelo Departamento de Planejamento 
Espacial da Universidade Tecnológica de Vienna define alguns critérios para rotular uma 
cidade como inteligente. Para a cidade ser considerada inteligente, de acordo com a régua 
estabelecida no projeto, ela necessita ter bom desempenho em seis diferentes aspectos do 
desenvolvimento urbano: Economia Inteligente, Governança Inteligente, Mobilidade 
Inteligente, Sustentabilidade (Desenvolvimento Inteligente), Pessoas Inteligentes e Vivência 
Urbana Inteligente. 

 Figura 4 - Aspectos urbanos no qual a cidade deve desempenhar bem para ser rotulada como 
inteligente (European Smart Cities, s.d.) 

 As cidades são avaliadas em cada um desses aspectos e tem seus indicadores medidos 
e normalizados através de uma transformação matemática para facilitar a comparação entre os 
mesmos. Dessa maneira, o projeto pretende comparar o “nível de inteligência” das cidades em 
cada um dos aspectos estabelecidos. Utilizando a ferramenta disponibilizada no site pode-se 
comparar três cidades: Amsterdam na Holanda, Liverpool na Inglaterra e Florença na Itália. A 
partir dos indicadores tem-se uma visualização de quão inteligente são essas cidades nos seis 
aspectos abordados, como mostrado na Figura 5.  
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Figura 5 - Gráfico comparativo entre as cidades quanto seu grau de inteligência nos 6 diferentes 

aspectos. Adptado pelo autor (European Smart Cities, 2018) 
Nesse exemplo, pode-se entender que Liverpool é considerada uma cidade na média 

europeia de “inteligência” enquanto Florença se encontra bem abaixo. Já a cidade de 
Amsterdam, um dos principais modelos no mundo quando se fala de cidades inteligentes, 
encontra-se bem acima da média europeia, se destacando nos campos da Mobilidade e da 
Economia. 

Como salientado por Neirotti (2012) mesmo com os recentes conceitos relativos às 
cidades inteligentes sendo debatidos quando se pensa no futuro das cidades, a difusão de 
diversas iniciativas em países com diferentes necessidades e inseridas em contextos distintos 
faz com que seja difícil uma identificação de padrões semelhantes e tendências quando se 
trata do assunto. 

Entretanto, levando em consideração todas as divergências na literatura do que define 
uma “smart city”, todas as definições convergem no que tange o objetivo de se alcançar uma 
cidade mais inteligente: melhoria da qualidade de vida, crescimento econômico e a busca pelo 
desenvolvimento sustentável (NEIROTTI et al, 2014). Partindo desse ponto de convergência, 
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é possível definir que uma cidade inteligente foca na utilização de seus recursos de maneira 
mais eficiente e que obtenha como resultado final a melhoria da qualidade de vida e da 
economia da mesma através da utilização da tecnologia de informação, internet das coisas e 
comunicação (CASTELNOVO, 2016). 

3.2. PADRONIZAÇÃO DOS INDICADORES – ISO 37120:2014 

Com a urgência de definir o que seria uma cidade inteligente e quais indicadores 
devem ser acompanhados para o atendimento desse rótulo foi publicada em maio de 2014 a 
ISO 37120:2014 – “Desenvolvimento Sustentável das comunidades- Indicadores sobre 
serviços e qualidade de vida” que permite, pela primeira vez, que os governantes e cidadãos 
tenham indicadores padronizados internacionalmente para a medição da performance da sua 
cidade. Essa padronização permite a realização de benchmarks de serviços da cidade 
analisada em comparação com outras cidades do mundo (SmartCitiesCouncil, 2014).  

A padronização na medição dos indicadores relativos a serviços se mostra essencial 
quando se busca uma definição padronizada de cidades inteligentes. Em 2009 a Global City 
Indicators Facility conduziu um projeto para comparar indicadores em nove cidades pilotos, 
cerca de mil indicadores foram analisados e o resultado final foi que somente dois deles 
poderiam ser comparados devido às divergências entre como e o que era reportado por essas 
cidades, mostrando assim a necessidade de uma padronização (SmartCitiesCouncil, 2014). 

A ISO 37120:2014 define 100 diferentes indicadores da cidade que devem ser 
acompanhados e como realizar a medição dos mesmos. Esses 100 indicadores são separados 
em duas principais categorias: Core e Supporting, que distinguem entre indicadores que 
devem ser medidos (Core) e os que podem ser medidos (Supporting), sendo 46 Core e 54 
Supporting, para acessar a performance do serviço oferecido na cidade. Além desses, existe o 
Profile indicators que serve para auxiliar a comparação entre as cidades, com o objetivo de 
contextualizar as cidades antes da comparação das mesmas, como renda per capta e a 
população da mesma (World Council on City Data, s.d.).  

Além das categorias que definem o tipo do indicador (Core, Supporting ou Profile) 
eles são categorizados em 17 temas entre serviços oferecidos na cidade e qualidade de vida da 
mesma. São eles: Economia, Educação, Energia, Meio Ambiente, Finanças, Reposta a 
Emergências, Governança, Saúde, Lazer, Segurança, Habitação, Lixo sólido, Inovação e 
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Telecomunicação, Transporte, Planejamento Urbano, Saneamento e Águas Residuais. O 
World Council of City Data (WCCD) oferece uma certificação às cidades que comprovem a 
adequação a ISO 37120:2014, esses selos são divididos em 5 categorias, como mostrado na 
figura 6, que variam de acordo com a quantidade de indicadores medidos e adequação aos 
padrões. Até o momento 55 cidades contam com algum tipo de certificação oferecida pela 
WCCD (World Council on City Data, s.d.). 

 Figura 6 - Certificações oferecidas pela World Council of City Data (World Council of City Data, 
s.d.)  Como pode ser visto na figura 6, as certificações se dividem baseadas nas quantidades 

de indicadores medidos pela cidade, variando de 30 Core Indicators para o primeiro nível até 
o total estabelecido pela ISO, de 100 indicadores no último nível de certificação. Um dos 
principais benefícios de se obter uma certificação como essa, segundo o próprio site 
institucional da WCCD é o reconhecimento global de que a cidade está caminhando para ser 
mais inteligente, além disso, ela passa a fazer parte de uma rede de cidades que estão sempre 
buscando o aprimoramento. Na figura 7, tem-se o gráfico que mostra a distribuição dessas 
cidades pelos continentes.  
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 Figura 7 - Gráfico de distribuição das cidades com certificação ISO por continente  
 Como pode-se observar no gráfico da Figura 7, o continente com o maior número de 
cidades certificadas é a Europa, com 18 cidades, logo atrás estão América do Norte e Ásia 
com 12 cidades certificadas até o momento. Observa-se também que nos continentes com o 
índice de subdesenvolvimento maior, como a América do Sul, Central e África, somente 10 
cidades tem algum nível da certificação oferecida, o que indica que para as cidades com nível 
maior de desenvolvimento é mais simples o caminho para se aplicar os padrões propostos pela 
ISO. Analisando um pouco melhor como ocorre a distribuição dessas certificações por níveis 
(Platinum, Gold, Silver, Bronze e Aspirational) é possível obter-se uma imagem mais tangível 
sobre o quão avançado estão essas cidades. 

 Figura 8 - Gráfico de distribuição por tipo de certificação entre os continentes 
 Como pode-se observar pelo gráfico da Figura 8, a maioria das cidades com 
certificações Platinum estão no eixo América do Norte e Europa, por conta do nível maior de 
desenvolvimento dessas. Enquanto, a maior parte das cidades com certificação Aspirational se 
localizam na América do Sul e Central e África. 
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É importante observar que a ISO não define, em nenhum momento, metas ou valores 
bases para os referidos indicadores, ou seja, somente através da ISO não se pode medir o nível 
de inteligência da cidade. Contudo, a adequação das mesmas a esse padrão expressa o desejo 
de aproveitar as boas práticas existentes no mundo em diferentes categorias e, através desses 
indicadores, auxiliar a tomada de decisão dos governantes e dos cidadãos para o atendimento 
de um nível de excelência na oferta dos serviços e da qualidade de vida dos seus cidadãos 
(World Council of City Data, 2014). 

3.3. ASPECTOS TECNOLÓGICOS 

3.3.1. BIG DATA 

 Na última década, o aumento do uso da tecnologia em diferentes setores da sociedade 
tem criado uma grande pressão nas lideranças governamentais para a utilização do que há de 
mais moderno e recente para o desenvolvimento das cidades (ALBINO et al.  2015). 
Simultaneamente ao avanço tecnológico ocorre o aumento significativo da geração de dados 
no mundo todo. Segundo um estudo divulgado pelo IBM Marketing Cloud, “10 Key 
Marketing Trends for 2017” em 2016, 90% dos dados que se tem acesso foram criados nos 
últimos dois anos. Esse aumento exponencial na criação de dados é conhecido como Big 
Data, onde coleta-se dados de diferentes fontes a todo momento e em uma quantidade 
expressivamente grande. Esse conceito é associado a três "V's", como são conhecidos, 
volume, velocidade e variedade (TARIFA, 2014). A expansão desse conceito oferece um 
potencial interessante para cidades, visto que a possibilidade da mineração1 desses dados em 
grande volume e em tempo real é constante (HASHEM et al, 2016). 

Um exemplo de como o fluxo de dados vem crescendo, pode ser observado no gráfico 
da Figura 9: a estimativa do tráfego de dados por mês por smartphone de 2014 a 2016 e uma 
previsão para 2022 (STATISTA, 2016-2017). De 2014 a 2016 é possível perceber que o 
tráfego de dados duplicou nos últimos dois anos e a tendência é que isso mais que 
quintuplique nos próximos 6 anos. Com esse tipo de comparação pode-se começar a entender 
o conceito e a dimensão do que considerado como Big Data. 

                                                 
1 Processo de encontrar anomalias, padrões e correlações em grandes conjuntos de dados para prever resultados. 
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 Figura 9 - Gráfico de fluxo de dados de um smartphone por mês, em gigabytes (STATISTA, 
2016-2017). 

 Esse aumento na geração de dados é constante e através de diversas fontes como 
câmeras, sensores, satélites, entre outros componentes. Além disso, é cada vez mais recorrente 
a geração desses dados através dos usuários em si, seja por participação ativa dos mesmos ou 
automaticamente através dos smartphones e outros aparelhos eletrônicos. Mais recentemente, 
a conexão via Internet de todos esses dispositivos com fluxo constante de dados formulou-se 
o conceito de “Internet das Coisas” (IoT), onde toda a informação criada por essas “coisas” é 
disponibilizada na internet criando uma rede de informação (M. FINGER, M. RAZAGHI, 
2017). 

Em adição a esse crescente fluxo de informação por qual a sociedade passa, vem 
surgindo uma ampla gama de aplicações e ferramentas tecnológicas que possibilitam diversas 
melhorias em serviços prestado à população. A cidade inteligente é uma confluência entre 
esses aspectos tecnológicos, econômicos, humanos e de gestão. A captura, análise, gestão e a 
qualidade dessa Big Data são essenciais para que tal confluência funcione (COSTA, 2015). 

É importante destacar que existem diversas críticas ao conceito de Big Data no que diz 
respeito a privacidade dos usuários (COSTA, 2015), as correlações extraídas através das 
análises dos mesmos (HARFORD, 2014), e possíveis erros que uma análise que procure 
encontrar correlações no lugar de causa e efeito, o que é passível de acontecer em grandes 
segmentos de dados (TALEB, 2013). Um dos casos famosos sobre a utilização de Big Data 
para previsão é o modelo da gigante da tecnologia Google, que criou um modelo para prever 
grandes surtos de gripe nos Estados Unidos baseado em termos de pesquisa utilizado no site 
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de busca, como apontado por Harford (2014), os engenheiros responsáveis pelo modelo 
estavam simplesmente procurando uma correlação no meio de um grupamento de dados e não 
de fato, tentando compreender as causas e efeito por traz dos termos utilizados nas pesquisas. 
Esses tipos de erro devem ser evitados quando utilizada a análise desses conjuntos de dados, e 
indagados antes de decisões serem tomadas baseadas nessas conclusões. 

3.3.2. INTERNET DAS COISAS 

O conceito de Internet das Coisas (IoT) é um novo paradigma na comunicação em 
diversos setores e é reconhecido como uma das áreas mais relevantes da tecnologia do futuro 
(I. LEE, K. LEE, 2015). O IoT pretende facilitar o acesso e interações entre dispositivos, 
como sensores, câmeras e até veículos. Essas interações, tanto entre os dispositivos e a 
Internet, gera uma quantidade enorme de dados a serem analisados e estudados, tal fato faz 
com que o IoT seja um fator determinante no desenvolvimento de novas aplicações ou 
serviços para os cidadãos, empresas e administração pública (A. ZANELLA et al, 2014). 
 A evolução do IoT no ambiente urbano tem como objetivo produzir insumos para 
auxiliar a tomada de decisão, baseando-as em fatos, dados e análises geradas através de toda a 
informação obtida pelos diferentes componentes espalhados pela cidade (RATHORE et al, 
2016).  Para que isso seja possível é necessário a existência de uma infraestrutura urbana que 
permita a transmissão rápida desses dados e, além disso, a coleta, armazenamento e 
tratamento correto dos mesmos deve ser feito através de um centro de controle. Paralelamente 
a isso é essencial que essas informações, após a correta validação e verificação, sejam 
disponibilizadas para o público, visando o engajamento e o estímulo a criação de novas 
soluções partindo do cidadão através de um ambiente colaborativo (ZANELLA et al, 2014). 
 Sendo assim, a associação de ambos desses conceitos, com o IoT tratando e gravando 
dados a todo momento através de diferentes componentes urbanos e a análise dessa Big Data 
sendo feita em paralelo, é possível desenvolver novas soluções e propostas para os problemas 
enfrentados nas cidades (RATHORE et al, 2013). Rathore (2016) ainda aponta que na área de 
mobilidade urbana, especificamente, pode-se fazer a coleta de uma vasta imensidão de dados 
que tem a capacidade de auxiliar em tomadas de decisões diárias, como por exemplo sobre o 
congestionamento das principais vias. Diversas cidades já se utilizam desse monitoramento 
com câmeras e sensores nos principais setores da cidade, sendo o Rio de Janeiro uma delas, 
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com o acompanhamento e tratamento dessa informação sendo feita pelo COR (Centro de 
Operações da cidade do Rio de Janeiro). Entretanto, isso pode avançar ao passo de 
implementar a utilização de dados obtidos dos veículos, da poluição do ar e até poluição 
sonora para serem analisados os fluxos desses veículos e tomadas as decisões necessárias para 
mitigar o problema ou antecipá-lo, através do envio de um agente de trânsito ou sinalizando 
aos cidadãos que outras rotas são mais rápidas para locomoção entre certos destinos 
(ZANELLA et al, 2014). É extremamente relevante compreender como o fluxo de informação 
proveniente de redes de telecomunicação, sensores meteorológicos e os registros obtidos 
através das redes de transporte podem se tornar, ou auxiliar na criação, de ferramentas que 
permitam o cidadão tomar melhores decisões diariamente na cidade (SCHAFFERS et al, 
2011). 
 Entretanto, é preciso atentar ao fato de que para a mineração e coleta desses dados é 
necessário uma infraestrutura robusta que dê suporte ao fluxo de informação elevado e 
constante ao qual se propõe a implementação desses conceitos. Por conta disso, segundo H. 
Schaffers et al. (2011) a primeira tarefa de uma cidade para se tornar inteligente é a criação de 
um ambiente com redes de banda larga que deem suporte para tais aplicações, seja de 
smartphones ou aparelhos públicos, como câmeras e qualquer tipo de sensor. Essa 
infraestrutura inclui: redes wireless, de fibra ótica e cabos que garantam a conectividade em 
alta velocidade para os cidadãos e órgãos governamentais, a instalação de sensores e outros 
dispositivos inteligentes que permitam acesso em tempo real e a criação de aplicativos que 
permitam a colaboração dos cidadãos, seja para a criação dos dados, análise e participação 
ativa dos mesmos. 
 Dessa maneira, essa monografia corrobora com Finger e Razaghi (2016) concluindo 
que existem três camadas importantes na conceituação do que consiste uma cidade 
inteligente: a infraestrutura urbana, onde nela se inclui tudo que gera dados e os componentes 
que permitem a geração e transmissão rápida desses dados; a infraestrutura de arquivamento, 
que guarda a registra todos os dados gerados através da infraestrutura urbana e, por fim, a 
terceira camada sendo a análise desses dados que irão resultar em mudanças ou melhorias nos 
serviços oferecidos na cidade.  
 Na figura 10 é mostrada uma adaptação do diagrama que exemplifica essas camadas 
como conceituada por M. Finger e M. Razaghi (2016). 
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Figura 10 - Conceituação de cidades inteligentes. Adaptado pelo autor (M. FINGER, M. 

RAZAGHI, 2017)   
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4. CIDADES COM CONCEITO DE CIDADE INTELIGENTE 

4.1. SANTANDER, ESPANHA 

 Santander é uma cidade litorânea localizada no norte da Espanha e é capital da 
comunidade autônoma de Cantábria, além de ser a cidade natal do famoso banco, de mesmo 
nome, Santander. A cidade conta com cerca de 170 mil habitantes segundo censo do Instituto 
Nacional de Estatística da Espanha realizado em 2016 e com uma área total de 35 quilômetros 
quadrados. 
 Em 2018, a cidade vem implementando novos e inteligentes modelos de serviços 
através da criação de novas infraestruturas e rede de comunicação. O plano estratégico da 
cidade de 2010-2020 reflete a estratégia de inovação, que junto da cultura, são os pilares em 
que o plano se baseia.  A experiência SmartSantander começou em 2010 com seleção do 
projeto e do patrocínio pela comissão europeia através do VII Framework Programme com a 
verba estimada em 8,67 milhões de euros, sendo 6 milhões pela União europeia e 2,67 
milhões através de parceiros do projeto (BAYO, 2016). 
 O projeto SmartSantander tinha como objetivo a criação de um ambiente experimental 
para pesquisas e teste de serviços, aplicações, arquiteturas e tecnologias para a Internet das 
Coisas no contexto de uma cidade. O ambiente foi estruturado como um instrumento para 
estudos de tecnologias e plataformas que são adequadas para experimentos em larga escala e 
avaliação dos conceitos do IoT sob condições da vida real e, ao mesmo tempo, possibilitando 
melhorias para os cidadãos através dessas aplicações (SmartSantander, s.d.). 
 Uma infraestrutura heterogênea, escalável e de larga-escala foi implementada na 
cidade. Essa infraestrutura está de acordo com os requisitos definidos na Assembleia da 
Internet Futura em Praga, em 2009, para estruturas experimentais de IoT. Um dos principais 
objetivos do projeto é o incentivo de “Experimentation Facility” na comunidade acadêmica, 
usuários e provedores de serviços, visando a diminuição das barreiras tecnológicas e sociais 
que impossibilitam o conceito da Internet das Coisas de se tornar uma realidade do dia a dia 
(SmartSantander, s.d.). Observa-se na figura 11 um exemplo da localização dos sensores em 
uma área da cidade. 
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Figura 11 - Localização dos sensores em uma região da cidade. Adaptado pelo autor 

(SmartSantander, s.d.) 
 Os principais objetivos de acordo com o site do projeto são a validação das abordagens 
para os modelos de arquitetura da Internet das Coisas; avaliação dos pontos principais da 
arquitetura do Internet das Coisas, particularmente, interação, gerenciamento e mecanismos; 
componentes tecnológicos; e serviços de suporte como descoberta, gerenciamento de 
identidade e segurança; avaliação da aceitação social das tecnologias e serviços associados ao 
IoT. 

Segundo o estudo realizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (IDB) em 
2016, desde de que o projeto foi financiado e implementado em setembro de 2010 os 
principais marcos atingidos são: 

 2011: Prêmio de Internet Futura para o projeto (entregue pela União Europeia 
através do ceFIMS (Coordenação do Fórum da Futura Internet Europeia); 

 2012: Aprovação do Plano Diretor de Inovação e criação da Rede Espanhola 
de Cidades inteligentes e foi a segunda cidade nomeada com smart city pelo 
IDC (International Data Corporation); 

 2013: Licitação pública para o gerenciamento dos resíduos gerados pela cidade 
e que incluiu, pela primeira vez num contrato de serviço público, a 
implementação de tecnologia IoT. Começo do projeto The Smart Water; 

 2014: Implementação da conta eletrônica e criação do site de Open Data e 
transparência; e 
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 2015:  Aprovação do Plano Estratégico da Cidade e contrato para a plataforma 
Santader Smart City. 

No campo de transporte e mobilidade urbana sensores que medem o trânsito foram 
instalados na entrada da cidade. São mais de 200 sensores medindo a densidade do tráfico de 
veículos em tempo real. Além disso, dez painéis foram instalados em diferentes vias da cidade 
que oferecem informação em tempo real para os motoristas que procuram vagas de 
estacionamento sobre a disponibilidade de vagas na rua, sendo que os mesmos oferecem 
informações de mais de 400 vagas de estacionamento (BAYO, 2016). 

No que se refere exclusivamente ao transporte público foram implantados nos pontos 
de ônibus adesivos que contém informações sobre as linhas municipais de ônibus que passam 
por aquele ponto, suas paradas e tempo de espera. Alinhado a isso, existe um aplicativo 
chamado SmartSantanderRA com informações mais detalhadas como o tempo de chegada do 
próximo ônibus e a localização do mesmo em tempo real (BAYO, 2016). 

 
Figura 12 - Localização dos modais em tempo real. Adaptado pelo autor (SmartSantander, s.d.) 

Além do aplicativo indicar o tempo estimado de chegada do ônibus, sua rota e sua 
localização em tempo real ele promove a multimodalidade do transporte da cidade, um dos 
principais pontos da mobilidade sustentável, através de indicação de pontos de serviço de 
bicicleta, congestionamentos e pontos de táxi como mostrado na figura 12. Ainda no campo 
da mobilidade, painéis de informação sobre o congestionamento e rotas alternativas nas 
principais vias foram instalados para que o motorista consiga decidir qual percurso realizar, 
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reduzindo assim tempo de deslocamento e, consequentemente, a emissão de gás carbônico 
(BAYO, 2016). 

Outra iniciativa interessante do projeto foi a criação de um site Open Data (dados 
abertos), onde várias informações coletadas através dos nós da malha de IoT são abertos para 
quem quiser fazer o download e, segundo o site do projeto, vários desses dados são 
atualizados semanalmente, mensalmente e/ou diariamente. O site é composto por 88 
conjuntos de dados divididos em diversas categorias como Transporte, Urbanismo e 
Infraestrutura, Cultura, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e Sociedade e Bem-estar. 
Diversas aplicações que estão disponíveis para moradores e turistas utilizam essa fonte de 
dados, como o aplicativo de bike sharing e agenda cultural (SmartSantander, s.d.). 
 

4.2. DUBAI, EMIRADOS ÁRABES UNIDOS 

 Dubai é a capital do emirado de mesmo nome, Emirado de Dubai, e se localiza nos 
Emirados Árabes Unidos, na Ásia. Conhecida mundialmente por seus arranha-céus e ter o 
prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, com 828 metros de altura. Nos últimos anos o 
turismo a economia da cidade cresceu consideravelmente, principalmente o turismo, e a 
cidade chegou a ser nomeada a sétima cidade mais visitada do mundo (WorldPopulation, 
s.d.).  
 Com uma população de mais de 2,4 milhões, segundo o censo realizado em 2015, o 
emirado de Dubai mostra um alto crescimento na sua população nos últimos seis anos. Em 
2009 existiam cerca de 1,7 milhão de pessoas morando na região, um aumento de 40% em um 
espaço de tempo de seis anos (Centro Estatístico de Dubai, s.d.).  Além do crescimento 
populacional a economia vem se desenvolvendo, com um crescimento de 2,8% no PIB no 
último ano e o setor de turismo cada vez maior que registrou, somente no primeiro trimestre 
de 2017, 4,5 milhões de visitantes de diversos lugares do mundo (Centro Estatístico de Dubai, 
s.d.). 

Nesse cenário de constante crescimento a cidade tomou a iniciativa de se tornar uma 
cidade inteligente para melhorar a vida dos seus cidadãos, como é definido na visão da 
agência SmartDubai, encontrada no site https://smartdubai.ae/en/Pages/default.aspx, que diz: 
“Fazer Dubai a cidade mais feliz do planeta” e eles pretendem atingir esse objetivo fazendo 
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com que a cidade se torne a mais eficiente, segura e impactante para seus moradores e 
visitantes através do avanço tecnológico (SmartDubai, s.d.). 
 Além de se tornar uma cidade mais competitiva e sustentável através do uso da 
tecnologia e conceitos relacionados a cidades inteligentes como Big e Open Data e IoT, um 
dos objetivos da agência é criar uma planta para outras cidades atingirem o mesmo patamar 
que Dubai e que também são economias emergentes (SmartDubai, s.d.). A iniciativa começou 
em março de 2014 e tinha como principal meta transformar Dubai na cidade mais inteligente 
do mundo em 2017, através de 4 pilares essenciais e classificando todas as iniciativas da 
cidade dentro de 6 dimensões (SmartDubai, s.d.).   
 Os 4 pilares que a agência define oferecem uma visão distinta de qual impacto a 
cidade precisa criar em parceria com seus órgãos governamentais e empresas. Os pilares são:  

 Eficiência, uso otimizado dos recursos da cidade;  
 Integração, integração entre todos os serviços diários da cidade;  
 Segurança, antecipar os riscos e proteger as pessoas e as informações e, por último; e 
 Impacto, enriquecer a experiência da vida e dos negócios para todos.  

 O uso desses pilares alinhado com uma estratégia unificada que foca, inicialmente, nas 
ações que funcionam na cidade e tentam, através de auxílios, maximizar o impacto que elas 
podem gerar, antes de se buscar novas soluções ou a criação de novos projetos (SmartDubai, 
s.d.). 
 Além dos 4 pilares estratégicos que definem as principais áreas de ação que a 
liderança da cidade deve seguir para atingir sua visão, as 6 dimensões reforçam esses pilares e 
definem de maneira mais certeira onde essas ações devem focar nos diferentes setores de uma 
cidade (SmartDubai, s.d.). As dimensões definidas no projeto de Dubai são semelhantes as 
dimensões definidas no projeto europeu de smart cities citado anteriormente nesse trabalho, 
onde as dimensões são: Smart Economy, Smart Living, Smart Governement, Smart Mobility, 
Smart Enviroment e Smart People. Além da dimensão da Infraestrutura de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (ICT). Isso demonstra um alinhamento do planejamento da cidade 
de Dubai em, de fato, se tornar uma referência como cidade inteligente em um futuro 
próximo.  

Dubai Smart City Plataform opera com base em sistemas que estão alinhados e usando 
estruturação de padrão internacional para sistemas, operações e governança. A plataforma 
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implementada pela agência é composta por 4 camadas bem definidas e com funções e 
definições bem estabelecidas, além das 4 camadas existe a uma camada intrínseca a todas elas 
que é a de segurança (SmartDubai, s.d.). Definindo as 4 camadas de acordo com as 
informações encontradas no site da agência SmartDubai (Figura 13):  

 Infraestrutura: tem como principal objetivo facilitar a eficiência no compartilhamento 
da informação através de uma estrutura bem definida de IoT, uma estrutura de 
conectividade espraiada pela cidade e fazendo uso da nuvem. Além disso, uma 
infraestrutura bem definida é chave para melhorar a eficiência. 

 Orquestramento de Dados: nessa camada ocorrem todas as interações de diferentes 
tipos de dado e sua transformação, armazenamento e gerenciamento desses dados)  

 Facilitador de serviços: a grande parte do gerenciamento dos serviços ofertados 
acontece nessa camada. Um controle crítico sobre as funções em decorrência dos 
diferentes tipos de dados e a necessidade de open data. Serviços que são encontrados 
nessa camada: Dashboards para tomadores de decisão, ferramentas de análise de 
dados históricos e preditivos. 

 Aplicações: a camada que engloba todas as aplicações oferecidas para os cidadãos, 
desde de aplicativos de transação financeira como aplicativos para auxiliar a tomada 
de decisão dos cidadãos utilizando os dados da cidade. 

 
Figura 13 - Representação das camadas da plataforma. Adaptado pelo autor 

(SmartDubai, s.d.) 
Toda essa teoria ainda deve ser colocada em prática. É possível ter uma visão geral 

dos resultados obtidos até agora pela decisão da cidade de Dubai de se tornar uma cidade 
inteligente, no site da agência onde é disponibilizado um Roadmap com as iniciativas já 
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realizadas e as que estão em andamento. Além disso, pode-se obter os números consolidados 
de quantas iniciativas foram realizadas e em qual pilar e dimensão elas se encaixam. Na figura 
14 apresenta-se alguns dos projetos já completados nesse percurso e os dados consolidados 
para entendermos melhor a dimensão das transformações que a cidade vem sofrendo nos 
últimos 4 anos, até agora, no total foram 545 ações entre 345 serviços e 200 iniciativas. 

 
Figura 14 - Iniciativas separadas por pilares. Adptado pelo autor (SmartDubai, s.d.) 

 Na figura 15 pode-se observar quantas iniciativas foram desenvolvidas por cada pilar 
definido pela agência SmartDubai. É possível perceber que o pilar com mais iniciativas é o da 
eficiência, isso significa uma utilização mais efetiva dos recursos disponíveis na cidade, vale 
lembrar que cada iniciativa ou serviço só é relacionado a um pilar. Além da classificação por 
pilar, os projetos podem ser divididos por dimensão, dentre as sete expostas nesse trabalho 
(Figura 15). 

 
Figura 15 - Gráfico separando as iniciativas por dimensão (SmartDubai, s.d.)  

 Como pode-se ver pelo gráfico mostrado na figura 15, as dimensões que mais tiveram 
iniciativas foram as de Smart Economy e Smart Governance, com 187 e 134 respectivamente. 
A dimensão com o menor número de ações é a de Smart People, isso indica um gigantesco 
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espaço para crescimento de ações que atendam essa dimensão, sendo que menos de 2% das 
ações tem seu foco nela. Dentre essas 545 ações 108 já foram finalizadas e 184 estão em 
andamento, as outras estão planejadas ou sendo estudadas. 

Entre as ações mais recentes que ocorreram na cidade fazem parte de um acordo foi 
fechado em 2017 com a empresa Esri que é uma distribuidora do programa de 
georreferenciamento ArcGIS para 44 diferentes entidades do governo da cidade. Esse acordo 
foi selado visando a utilização da plataforma na criação da chamada “smart city platform” 
nomeada Dubai Pulse, com o intuito de integrar os dados para auxiliar na melhor tomada de 
decisão (ESRI, 2017). A plataforma Dubai Pulse permite a visualização rápida de dados pré-
definidos, como o fluxo de pessoas na cidade mostrado no mapa da figura 16, como o 
download e manipulação de diversos dados sobre transporte, educação, finanças e ocupação. 
Nos primeiros 5 meses de atividade a plataforma registrou cerca de 71.878 cliques na página e 
4.260 downloads foram realizados, número expressivos para o projeto (SmartDubai, 2018). 

 Figura 16 - Mapa do fluxo de pessoas. Adptado pelo autor (DubaiPulse, s.d.) <https://www.dubaipulse.gov.ae/>) 
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 Em adição ao Dubai Pulse, a empreitada da cidade em se tornar inteligente até 2021 
vem ganhando cada vez mais conquistas. Uma vasta gama de serviços governamentais já é 
oferecida através do DubaiNow, um aplicativo para smartphones. O aplicativo conta com uma 
variedade de 55 serviços eletrônicos oferecidos por 24 diferentes entidades governamentais, 
dentro dele você encontra serviços que vão de planejar sua viagem de transporte público até 
pedir a extensão de uma licença do seu negócio (DubaiNow, s.d.). Essa facilidade no acesso a 
diversos serviços se encaixa em dois pilares, Eficiência e Integração. Somado a isso, em 
dezembro de 2017 a Polícia de Dubai anunciou que a partir daquele momento nenhuma 
transação na instituição seria feita através de papel, ou seja, todas as transações são feitas 
digitalmente através do site da instituição e aplicativos próprios, seja relatar ocorrências, 
pagar e recorrer a multas, entre outras. Sendo esse só o primeiro passo para alcançar o 
objetivo estipulado de transformar todas as transações realizadas no governo para plataformas 
digitais até 2021 (SmartDubai, 2017). 
 Em conjunto com as iniciativas de melhoria e incorporação de práticas mais 
sustentáveis no dia-a-dia da cidade, Dubai é umas das 40 cidades do mundo que tem o selo da 
World Council of City Data relativa a ISO 37120:2014 que foi citada anteriormente nesse 
trabalho (World Council of City Data, 2015). Isso mostra a importância da medição dos 
indicadores corretos para o auxílio na tomada de decisão dessas cidades, o fato da cidade 
obter o selo não significa, necessariamente, que ela é uma cidade inteligente, mas é um 
indicador de que a cidade tem o desejo de entender melhor os números e tomar as decisões 
baseadas neles, o que coincide com o conceito de ser smart. 

4.3. BOSTON, ESTADOS UNIDOS 

4.3.1. IBM’S SMARTER CITIES CHALLENGE 

 Boston é a capital e a cidade mais populosa do Estado de Massachusetts, localizado 
nos Estados Unidos, com cerca de 670 mil habitantes segundo censo realizado em 2016 (City-
Data, s.d.). A cidade foi uma das 33 selecionadas para receber um financiamento relativo ao 
programa Smarter Cities Challenge da IBM em 2012. O programa começou em 2010 e faz 
parte de uma iniciativa da IBM com objetivo de alcançar um Smarter Planet, desde então 
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mais de 40 cidades receberão financiamento para desafios em diferentes áreas e conseguiram 
rumar um caminho para virarem mais inteligentes, instrumentadas e conectadas. (IBM’s 
Report, 2013). 
 De acordo com o Report da IBM (2013) a cidade de Boston coletava uma quantidade 
significativa de dados relacionados ao transporte da mesma, entretanto essa informação era, 
na maioria das vezes, segmentada por departamentos, tem diferentes formatos e é raramente 
aproveitada em seu potencial. Os principais desafios da cidade na área de transporte eram: 

 Redução de emissão de carbono associada às viagens de automóveis: o tráfego de 
automóveis da cidade era responsável por 25% das emissões de carbono; 

 Análise e redução de milhas viajadas por veículo: contribui para a redução de 
congestionamento e também na emissão de CO2; e 

 Fornecer dados para os cidadãos tomarem decisões inteligentes sobre alternativas de 
transporte: com acesso a informação confiável os cidadãos podem tomar decisões mais 
inteligentes sobre as alternativas de viagens, seja o VLT, bicicleta, transporte público 
ou caminhadas, reduzindo assim o impacto climático e congestionamentos na cidade. 
No final do desafio, os consultores ofereceram algumas recomendações a serem 

seguidas para que os desafios propostos fossem alcançados. Todas as recomendações 
contavam com um responsável pela ação, que era denominado ‘dono’ pela a mesma, e os 
receptores da ação que eram denominados stakeholders. Sendo assim, o dono era o 
responsável pela implementação da recomendação e os stakeholders os que seriam afetados 
pelas propostas. A primeira recomendação foi o desbloqueio de dados, que consiste em definir 
modelos de dados comuns que sirvam como caminho para um alinhamento entre padrões 
reconhecidos e consiga agregar dados de diferentes plataformas. Essa primeira recomendação 
tinha como ‘dono’ o Departamento de Inovação e Tecnologia da cidade e como stakeholders 
diversos órgãos governamentais, como o Departamento de Transporte de Boston (IBM’s 
Report, 2013). 
 A segunda recomendação que aparece no relatório da IBM é o compartilhamento de 
dados com objetivo de agilizar o processo de consolidação desses dados e a utilização deles 
em plataformas diversas. Essa recomendação só pode ser implementada após a execução da 
primeira, tendo em vista que para que seja possível o compartilhamento dessa informação, a 
mesma deve estar disponível. A terceira recomendação é a análise de dados. Essa 
recomendação, assim como a segunda, depende do desbloqueio de dados para que ela seja 
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colocada em prática. O objetivo dessa recomendação é habilitar novas visualizações dessa 
informação e criação de aplicações a partir da mesma através de diversos meios, 
principalmente através da Internet. 
 A quarta recomendação se refere a visão futura, que é como deve-se estar sempre 
buscando novas soluções para análises avançadas e aplicações que levem a cidade de Boston 
a um sistema de gerenciamento de tráfico mais inteligente e que permita que os cidadãos 
tomem as melhores decisões no dia-a-dia. Entre essas soluções de visão futura estão a 
obtenção de dados de múltiplas fontes, consolidação do uso de câmeras nas tomadas de 
decisões dos órgãos governamentais e a validação de dados através de diferentes fontes, para 
gerar uma informação cada vez mais confiável (IBM’s Report, 2013). 
 A conclusão do relatório é que a cidade de Boston tinha uma estrutura significativa 
com bastantes sensores e diversos pontos de coletas de dados. Porém, a maioria desses dados 
não eram estruturados e muito menos compartilhados, o que acarreta que a cidade não tivesse 
atingido seu potencial na área de transportes. Nas ações de curto prazo o relatório foca em 
desbloquear, compartilhar e analisar esses dados já existentes e, em ações de longo prazo, 
foca em uso de diferentes fontes, participação dos cidadãos, GPS de veículos governamentais 
para a formação de uma imagem mais nítida sobre o sistema de transporte da cidade.  
 Em 2018, a cidade conta com o portal online Analyze Boston onde é possível acessar 
diversos conjuntos de dados, abertos ao público, variando de dados relacionados à segurança 
pública, transportes, licenças até economia da cidade. Em adição a isso, pode-se acompanhar 
através do site os diversos projetos sendo realizados na cidade, como o CityScore e o Vision 
Zero Boston, ambos focados em utilização de dados para melhoria de serviços oferecidos em 
diversos setores da cidade (Analyze Boston, s.d.). A disponibilização desses dados de maneira 
estruturada para o cidadão permite que ele crie diversas visualizações e aplicações práticas 
para aquelas informações. Na figura 17 se pode ver um gráfico sobre criminalidade na cidade 
de Boston gerado através de um dos conjuntos de dados disponíveis no portal: 



42 
 

 

 
Figura 17 - Crimes por hora do dia na cidade de Boston - Dados entre junho de 2015 e maio de 

2018 
 Através do gráfico da figura 17 pode-se perceber um padrão das ocorrências na cidade 
nos últimos três anos, onde existe um pico em 18h e um vale entre 4h e 5h da manhã. Esse 
tipo de informação é valioso, tanto para os órgãos encarregados da segurança pública na 
cidade como para o cidadão que desejar compreender ou se aprofundar nos temas. 

4.3.2. INICIATIVAS DA CIDADE 

 A caminhada da cidade de Boston para se tornar uma cidade mais inteligente começou 
em 2010 com o prefeito Thomas M. Menino com uma visão de transformar o sul da cidade, 
uma zona originalmente portuária, em um distrito de inovação, ao final da construção a cidade 
foi a primeira cidade americana reconhecida entre 80 centros de inovação no mundo 
(Smartcitypress, 2017). Quando a iniciativa começou a cidade tinha acabado de sair de um 
período de recessão e o distrito com diferentes espaços como centros de convenções, centros 
de pesquisas, escritórios e campus universitário atraiu a atenção de empresas locais e startups 
que buscavam espaço para crescer e se estabelecer. Desde então, o Centro de Inovação atraiu 
mais de 200 empresas e criou cerca de 5000 empregos na região (Convene, 2018). 

4.3.2.1. CITYSCORE – A CIDADE EM UM SÓ NÚMERO 

 Em 2014, continuando a empreitada começada Thomas M. Menino o prefeito Marty 
Walsh criou o time de Citywide Data Analysis, traduzindo livremente, Análise de Dados de 
toda a cidade, o time foi montado buscando pessoas que compreendessem as necessidades dos 
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cidadãos e capazes de utilizar todas as informações existentes na cidade para alavancar a 
qualidade dos serviços oferecidos na mesma. Desde da criação da equipe diversos projetos 
foram lançados entre eles a criação de um Dashboard para o acompanhamento da perfomance 
e da atividade na cidade, o desenvolvimento desse Dashboard desencadeou outros projetos 
relevantes como o CityScore (Smartcitypress, 2017). 
 Em outubro de 2015 a inciativa CityScore foi lançada durante um evento na cidade, e a 
ideia do projeto era bem simples e inovadora: Medir o desempenho da cidade de Boston 
através de somente um indicador. Durante entrevista concedida ao New York Times em 2015, 
próximo do lançamento da iniciativa, o chefe de gabinete do prefeito a definiu da seguinte 
forma: “É um caminho para o prefeito dizer, em qualquer dia, o quão próximo estamos de 
atingir nossas metas ou quantas melhorias precisamos para chegar lá” (BIDGOOD, 2015). A 
composição desse CityScore leva em consideração diversos indicadores de áreas distintas da 
cidade, tanto criminalidade como a quantidade de usuários na biblioteca pública, cada um 
deles com diferentes pesos e combinados através de uma fórmula desenvolvida por analistas 
de dados. Além disso, o número é de fácil entendimento e atualizado frequentemente. Caso a 
cidade esteja com seu CityScore abaixo de 1.0, significa que ela, naquele momento, está 
desempenhando abaixo do desejado e, se a pontuação estiver maior que 1.0, ela está 
desempenhando acima do esperado. 

 
Figura 18 - CityScore da cidade de Boston no dia 10 de Maio de 2018 (Boston Government, s.d.) 

 Além da nota da cidade como um todo, todos os 22 indicadores que o compõe podem 
ter suas respectivas notas conferidas, no mesmo formato de avaliação, ou seja, caso esteja 
maior que 1,0 o resultado está acima do esperado e menor que 1,0 abaixo do esperado. Isso 
permite com que os órgãos públicos e a população entendam, de maneira simples e rápida o 
desempenho da cidade. Essas notas são mostradas para o dia, a semana e o mês em questão 
(Boston Government, s.d.). Complementando o conceito, ao acessarmos a página oficial da 
iniciativa onde podemos ver a data de atualização, o score da cidade e os scores de cada um 
dos indicadores, existe uma área que são mostradas as ações tomadas pelo governo para 
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melhorar aspectos com desempenho abaixo do esperado. Na data em que se escreve esse 
trabalho as ações que estão listadas são: Aumento da capacidade de atendimento do call 
center 311 para que as ligações sejam atendidas mais rapidamente; melhorar o processo de 
manutenção da iluminação pública para manter as ruas mais seguras e iluminadas; avaliar o 
impacto de novos recursos para melhorar o tempo de resposta do EMS (Serviço de 
Atendimento Emergencial) (Boston Government, s.d.). 

4.3.2.2. VISION ZERO BOSTON 

 O conceito do projeto foi criado na Suécia em 1997 e é considerado um dos principais 
motivos para a diminuição no número de acidentes fatais e graves nas rodovias suecas desde 
daquele tempo. O projeto tem como objetivo a eliminação de todos acidentes graves ou fatais 
na cidade de Boston até o ano de 2030. Essa abordagem é utilizada em algumas cidades e tem 
6 princípios comuns estabelecidos (Vision Zero Boston, s.d.): 

 Mortes por acidente de trânsito são antecipáveis e inaceitáveis; 
 Vidas tem prioridade sobre mobilidade e outros objetivos do sistema de transporte. As 

ruas devem ser seguras para todos os usuários, de todos os modos de transporte, 
comunidades, idades e habilidades; 

 Erro humano é inevitável e imprevisível; o sistema de transporte deve ser projetado 
para se antecipar aos erros para que as consequências não sejam fatalidades ou 
ferimentos graves. Avanços em tecnologia de veículos são necessários para evitar o 
impacto causado por comportamentos ou erro humanos; 

 Pessoas são vulneráveis e a velocidade é um fator fundamental para previsão de 
sobrevivência em acidentes. Os sistemas de transporte devem ser projetados para 
velocidades que protejam a vida; 

 Comportamentos seguros, educação e reforço são essenciais para a segurança do 
sistema; e 

 Polícias de todos os níveis devem estar alinhadas para que a segurança seja a 
prioridade em rodovias. 
A proposta central do projeto, de acordo com o plano de ação lançado em fevereiro de 

2016 pelo prefeito Martin J. Walsh, é entender os impactos econômicos e humanos por trás 
dos acidentes; as barreiras criadas por ruas com alta densidade de carros e de alta velocidade 
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no centro da cidade e o impacto de altas velocidades em vizinhanças que limitem acesso, 
mobilidade e oportunidade em comunidades que mais precisam. O plano tem como foco 
central 4 frentes de ação: Reduzir a velocidade e construir de ruas mais seguras; atacar a 
direção distraída e prejudicial ao trânsito; engajar cidadãos com a “Visão Zero”; e tomar 
responsabilidade pelos resultados alcançados./ 

Todas as frentes têm planos de ação específicos focados em cada uma de suas 
particularidades. Entretanto, porque a cidade de Boston decidiu implementar esse programa? 
De acordo com dados retirados do plano de ação disponibilizado no próprio site da iniciativa, 
79 pessoas morreram em acidentes relacionadas ao tráfego entre 2010 e 2014, sejam eles 
pedestres, ciclistas ou motoristas de veículos motorizados. O gráfico mostrado na figura 19, 
adaptado de um gráfico encontrado no documento, nos dá uma visão melhor da distribuição 
dessas mortes. 

 
Figura 19 - Gráfico com número de fatalidades por ano em acidentes de tráfego por tipo de 

usuário. Adaptado pelo autor (Departamento de Políci de Boston, 2016) 
 Esse gráfico mostra que nos últimos anos na cidade de Boston, o número fatalidades 
onde o pedestre é a vítima tem crescido e esse foi um fator motivador para a decisão de 
implementar o Vision Zero. E é importante salientar que essa estatística não leva em 
consideração a exposição, ou seja, quantas pessoas se locomovem pela cidade com cada um 
desses modais e quantos quilômetros eles percorrem pela cidade, enquanto menos ciclistas são 
mortos também existem menos ciclistas na cidade do que pedestres, sendo assim, os riscos à 
que eles estão expostos pode ser, inclusive, maior (Vision Zero Boston, 2016). 
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 Enquanto o número de fatalidades por ano pode parecer baixo à primeira vista, tendo 
em vista a comparação com a cidade do Rio de Janeiro que teve no ano de 2011 uma média de 
mais de 55 mortos por mês devido a acidente de trânsito (Instituto de Segurança Pública, 
2012), mais da metade do número de ocorrências entre 2010 e 2014 na cidade de Boston, os 
números de atendimentos pelo Boston EMS, Serviço de Atendimento Emergencial 
ultrapassou 1200 em 2014, segundo o próprio instituto, para atender ciclistas ou pedestres, 
sendo 724 atendimentos para pedestres e 555 para ciclistas. (Vision Zero Boston, 2016), 

 
Figura 20 - Gráfico com a distribuição de tipo de atendimento por modal em 2014. Adaptador 

pelo autor (Boston EMS, 2014) 
 A figura 20 mostra a distribuição dos tipos de atendimento em caso de acidentes em 
cada modal, pedestre e ciclistas, no ano de 2014. Os atendimentos oferecidos pelo serviço 
emergencial são divididos em 4 categorias: Fatalidade no local, Suporte Avançado, Suporte 
Básico e Recusa. O suporte Básico ocorre na sua maioria para pacientes com lesões que não 
oferecem risco de vida, enquanto o suporte avançado se refere às lesões mais graves e que 
irão requisitar um tratamento maior, a recusa se refere aos pacientes que após terem se 
envolvido em um acidente de trânsito se recusam a serem atendidos pelo serviço. Além da 
quantidade de fatalidades, esses números motivaram a implementação do projeto. 
 Para a implementação das ações necessárias visando alcançar o objetivo da iniciativa, 
os órgãos responsáveis cruzaram informações georreferenciadas dos atendimentos e 
fatalidades ocorridas na cidade para identificar pontos focais e prioritários de ações. A partir 
desse georeferenciamento chegaram à conclusão que as mortes de pedestres e motoristas em 
vias arteriais era oito vezes maior do que em vias locais, para os ciclistas esse número é nove 
vezes maior (Vision Zero Boston, 2016), essas estatísticas fizeram com que o Departamento 
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de Transporte da cidade, alinhado com o Departamento de Obras Públicas criassem uma 
iniciativa que permita aos cidadãos aplicarem suas zonas em pedidos de traffic calming, ou 
moderação de tráfego, através de recursos visuais e físicos com o propósito de criar um 
espaço mais convidativo aos pedestres e ciclistas.  

As zonas são selecionadas através de uma metodologia rigorosa de avaliação, que leva 
em consideração diversos critérios, desde porcentagem da população acima de 65 anos, 
acidentes na zona e em zonas adjacentes e os relatórios, petições e cartas submetidas ao órgão, 
cada critério leva uma pontuação que irá se transformar na decisão final. O gráfico presente 
na figura 21 mostra a avaliação que se aplicou no ano de 2017 nesse projeto para que se possa 
ter uma visibilidade de quais critérios foram levados em consideração e o peso dos mesmos 
dentro da metodologia aplicada para seleção dos vencedores (City of Boston, 2017). 
  



48 
 

 

 

 
Figura 21 - Gráfico da pontuação geral de todas as zonas (Scoring Methodology, 2017) 
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4.3.3. CONSIDERAÇÕES 

 A cidade de Boston veio nos últimos anos implementando com uma grande frequência 
diretrizes que se alinham com diversos conceitos de uma cidade inteligente, seja pela 
utilização de mineração e produção de dados em grande escala que auxiliam diretamente na 
tomada de decisão, até a criação de iniciativas que gerem engajamento com os seus cidadãos 
sempre visando uma melhoria significativa na qualidade de vida dos mesmos. 
 Entretanto, não existem somente as três iniciativas citadas com mais profundidade 
nesse trabalho, IBM’s Smart Cities Challenge; Cityscore e Vision Zero Boston. A cidade 
conta com outras iniciativas como o Analyze Boston, um portal de dados abertos onde 
qualquer um pode ter acesso a diferentes conjuntos de informação e, a partir deles, traçar suas 
próprias conclusões sobre o que ocorre na cidade; o Hubway que é o sistema de 
compartilhamento de bicicletas da cidade que conta com cerca de 1600 bicicletas e 180 
estações espalhadas (HOFHERR, 2017); projeto piloto de carros autônomos, ou seja, sem a 
necessidade de um motorista, executado pela empresa nuTonomy em algumas partes da 
cidade durante horários estipulados e diversos aplicativos que facilitam o acesso a serviços do 
dia a dia da cidade, seja para reportar a incidência de pichações, bueiros quebrados ou para 
descobrir se há vagas no centro de cidade (HOFHERR, 2017). 

4.4. MEDELLIN, COLÔMBIA 

4.4.1. CENÁRIO ATUAL DA CIDADE 

 A cidade de Medellin é a segunda maior da Colômbia, com cerca de 2,5 milhões de 
habitantes, ficando atrás apenas de Bogotá (World Population, 2018) e é mundialmente 
conhecida pelos episódios de violência que a permearam na década de 80, com episódios 
constantes de violência ligada ao tráfico de drogas. Em 2018, mesmo sem estar 
completamente livres de episódios de violência urbana a cidade é reconhecida como uma das 
mais inovadoras, inclusive vencendo um prêmio em 2013 organizado pelo instituto americano 
Urban Land vencendo cidades como Tel Aviv e Nova Iorque (BBC, 2013).  
 Segundo o instituto, a cidade se destacou pela ampliação da mobilidade urbana de 
moradores em regiões pobres, através da instalação de um eficiente sistema de metrô e 
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teleféricos, o que facilitou o acesso dessa parcela da população à região central da cidade 
(BBC, 2013).  Em adição as mudanças na infraestrutura da mobilidade na cidade, o governo 
vêm, através do programa “MDE: Medellin Smart City”, buscando atingir o rótulo de cidade 
inteligente com implementação de zonas com acesso livre à internet, centros comunitários 
com acesso a infraestrutura de TIC, portal de dados abertos, transações online entre outros 
serviços com o objetivo de que se alcance uma maior participação do cidadão, governo 
transparente, inovação social em solução de problemas além de projetos sustentáveis 
(FLOREZ, 2016). 
 Outra estratégia implementada na cidade foi o Sistema Integrado de Mobilidade de 
Medellin (SIMM) que atingiu a redução em números de acidentes, melhora na mobilidade da 
cidade e redução no tempo de resposta, tudo através da utilização de tecnologia como em um 
centro de operações, uma diversidade de controles e monitoramento de serviços.  Em adição 
ao SIMM, foram implementados um sistema de alerta (SIATA) e o sistema integrado de 
emergência e segurança metropolitana (SIES-M) (FLOREZ, 2016). 
 O prefeito Sergio Fajardo foi eleito em 2004 com a crença que políticas públicas 
focadas em reparar o tecido social danificado da cidade aliviaria os problemas como 
desigualdade social e violência.  Um ponto vital no plano de ação do prefeito era a construção 
de prédios com arquiteturas imponentes nos bairros mais desfavorecidos da cidade, como 
forma de elevar a dignidade das pessoas na região, com se pode ver na figura 22 a Parque 
Biblioteca. Além disso foram construídos o teleférico e diversas rodovias e pontes que 
ligavam a parte mais pobre da cidade às áreas com maior vitalidade econômica 
(SmartCitiesDive, 2011). 

 
Figura 22 - Foto do Parque Biblioteca construída em área carente (Google, 2017) 
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 Mais recente, o plano de desenvolvimento feito em 2015, “Medellin: Um lar para a 
vida”, tem como objetivo o fortalecimento da administração pública e suas instituições. 
Espera-se que isso seja atingido com incentivos a participação dos cidadãos no cenário 
político, responsabilidade com o desenvolvimento municipal alinhado à ideia de que Medellin 
é uma cidade inteligente através da inovação tecnológica e social (FLOREZ, 2016). 

4.4.2. SMART CITY MEDELLIN -VISÃO 

 O programa de cidade inteligente para a cidade de Medellin consolida processos de 
adoção da tecnologia de comunicação e informação (TIC), geração de conteúdo, tipos de 
serviços e apoio para conectividade entre iniciativas públicas com o intuito de fortalecer o 
relacionamento entre cidadãos, o ambiente em volta deles e a administração pública 
(FLOREZ, 2016).  Os pontos estratégicos desse plano são: 

 Participação do Cidadão: Estimular a cultura da participação dos cidadãos nos espaços 
adequados que possam refletir propostas e demandas nas políticas públicas da cidade; 

 Governo Aberto: Gerar e promover Open Data. A informação desenvolvida por 
órgãos públicos, empresas e instituições acadêmicas tem que estar disponível através 
do TIC, redes sociais, páginas na internet entre outras aplicações; 

 Inovação Social: Promover processos que permitam cidadãos a modificar o ambiente 
em que estão inseridos, alterar a sua realidade e encontrar soluções para seus 
problemas; e 

 Sustentabilidade: Desenvolver projetos que promovam sustentabilidade e garantam 
condições econômicas, ambientais, sociais e políticas para gerações atuais e futuras 
(FLOREZ, 2016). 
Entretanto, a caminhada que a cidade vem fazendo não é fácil, por muitas vezes a 

integração entre as entidades que provém diferentes serviços é devagar e enfrenta diversos 
problemas devido a não existência de um acordo entre as mesmas que permita 
compartilhamento dessa informação. Em conjunto disso, a falta de recursos de alguns órgãos 
também impede que exista uma campanha mais forte para a integração da informação. 
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4.4.3. SISTEMA INTEGRADO DE MOBILIDADE DE MEDELLIN 

 O sistema integrado de Mobilidade de Medellin (SIMM) surgiu como uma resposta à 
necessidade de otimização da rede viária da cidade, que nos últimos anos tem sido 
sobrecarregado perante a crescente demanda do parque automotor, onde cerca de um milhão 
de veículos circulam por Medellin (Governo de Medellin, s.d.). Essa saturação atinge 
diretamente a eficiência do sistema de transporte, aumentando o tempo de deslocamento, 
nível de polução do ar e o consumo de combustível (FLOREZ, 2016). 
 A Secretaria de Mobilidade de Medellin está utilizando as novas tecnologias de 
informação e comunicação, coleta, processamento e análise dos dados relacionados ao tráfego 
para a elaboração de estratégias e ações eficazes que diminuam os impactos negativos do 
tráfego de veículos através do regulamento e controle do tráfego e buscando a diminuição dos 
acidentes que acontecem nas vias (Governo de Medellin, s.d.). Os principais componentes do 
SIMM de acordo com o próprio site da instituição estão mostrados na Figura 23, adaptada do 
site. 

 
Figura 23 - Principais componentes do SIMM (Governo de Medellin, s.d.) 

 Todos esses componentes colaboram de maneiras diferentes para alcançar o objetivo 
do Sistema. As câmeras e sensores tem o propósito de identificar infrações de maneira 
eletrônica e a cidade conta com 40 câmeras detectoras de infrações de tráfego que conseguem 
se fixar em até 70 pontos. Tais câmeras são utilizadas para detectar: avanço de sinal vermelho, 
circulação em faixas proibidas, excesso de velocidade, volume de fluxo e acompanhamentos 
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de placas. Todas as evidências obtidas através desse sistema são revisadas e analisadas por 
agentes de trânsito (Governo de Medellin, s.d.). Simultaneamente a utilização dessas câmeras 
para aplicação de multas devido às infrações, elas realizam cerca de 1 milhão de leituras de 
diferentes placas por dia e a informação é utilizada para o estudo da mobilidade e avaliar o 
conhecimento dos motoristas sobre as leis de trânsito locais. Essas medidas reduziram as 
infrações em mais de 80% nos bairros monitorados, esse resultado foi obtido devido às 
estratégias implementadas focadas em prevenção de acidente e na reeducação dos motoristas 
(FLOREZ, 2016). 
 O circuito fechado de TV é composto por 80 câmeras operadas pelo Centro de 
Controle de Trânsito que têm por objetivo o monitoramento das mesmas com intuito de 
detectar possíveis incidentes que tendem a afetar a mobilidade. O usuário pode, através da 
portal web da Secretaria de Mobilidade visualizar os estados das principais vias (Governo de 
Medellin, s.d.). Além da decisão humana sobre as imagens do circuito, existem softwares que 
detectam padrões no trânsito e identificam incidentes através de diferentes situações como 
veículos parados em uma via em movimento e congestionamento. Em conjunto com as 80 
câmeras utilizadas pelo Centro de Controle de Trânsito, os operadores têm acesso às imagens 
de mais de 800 câmeras de outro órgão institucional, a Empresa de Segurança Urbana (ESU), 
sem a possibilidade de manipulação das imagens (FLOREZ, 2016). Esse acompanhamento 
permite que os operadores tomem as decisões de quais são melhores rotas e informem aos 
cidadãos, trabalho bastante similar com o que acontece no Centro de Operações da Cidade do 
Rio de Janeiro.  
 Os painéis informativos têm como objetivo informar ao cidadão, em tempo real, sobre 
incidentes ou possíveis pontos de atenção ao longo da via. Contudo, sua principal função é 
informar ao motorista sobre trajetos mais rápidos a fim de otimizar o seu tempo durante seu 
deslocamento, sendo que a cidade tem 22 painéis espalhados nas principais vias de Medellin, 
um exemplo pode ser visto na figura 24 (FLOREZ, 2016). Segundo estudos referentes à 
utilização desses painéis, mantê-los ligados o tempo acaba causando o efeito contrário ao 
desejado, ou seja, o motorista acaba considerando a presença dos painéis como corriqueira e 
que não irá agregar nenhuma informação, ou conhecimento útil, para sua tomada de decisão 
(Governo de Medellin, s.d.). 
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Figura 24 - Painéis informativos em uma das vias da cidade de Medellin (Governo de Medellin, 

s.d.) 
 Outra maneira de se levar a informação coletada no Centro de Controle de trânsito é 
através das redes sociais. A secretaria de mobilidade de Medellin possui contas no Twitter, 
Facebook e Youtube, onde mantém a população informada sobre as principais ocorrências da 
cidade. (Governo de Medellin, s.d.) 
 O último componente do SIMM é a otimização semafórica. A cidade de Medellin tem 
cerca de 600 sinais de trânsito interligados via redes sem fio ou de fibra ótica, que são de 
propriedade do governo e permite com que os controladores do Centro de Controle de 
Trânsito tomem ações para melhorar a fluidez do trânsito através da manipulação desses 
sinais (FLOREZ, 2016). O próximo passo na otimização semafórica é a instalação de câmeras 
do tipo DVS que medem indicadores relativos ao tráfego e tomam as decisões em tempo real. 
Medellin conta com 120 dessas câmeras com softwares especializados em análise de vídeo em 
22 diferentes interseções semaforizadas. 

4.4.4. CONSIDERAÇÕES 

 A cidade de Medellin tem um passado díficil com o domínio da mesma por grandes 
cartéis, sendo o mais famoso o caso de Pablo Escobar, e fez com que a cidade enfrentasse 
uma grande desigualdade no início dos anos 2000. Em 2004, o prefeito da cidade decidiu 
atacar o problema e integrar as pessoas das regiões mais pobres da cidade à economia da 
mesma. Em 2018, quase 15 anos após os primeiros esforços que fizeram com que a cidade 
fosse a vencedora do prêmio de cidade mais inovadora, em virtude da sua evolução na área 
social e de diminuição da desigualdade social, ruma a ser uma cidade inteligente que utiliza a 
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tecnologia para alavancar o bem-estar social dos seus cidadãos em diversos aspectos como 
mobilidade urbana, segurança, sustentabilidade, eficiência energética e política participativa 
(FLOREZ, 2016). 
  
  



56 
 

 

5. CENÁRIO CARIOCA E ESTUDO DE VIABILIDADE DAS INICIATIVAS 
PROPOSTAS 

5.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

O Rio de Janeiro é uma das cidades mais importantes do Brasil tanto no contexto 
nacional quanto no internacional, devido ao fato de ter sediado eventos de escala global nos 
últimos anos, como a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016, e aos eventos 
sazonais que atraem turistas em grande escala, como o Carnaval e o Réveillon. Em 2018, a 
festa mais comemorada do ano na cidade injetou cerca de 3,5 bilhões de reais na economia 
local e contou com a presença de cerca de 1,5 milhão de turistas (Globo.com, 2018). A cidade 
conta com cerca de 6,5 milhões de habitantes sendo, sendo a segunda cidade mais populosa 
do país, atrás apenas da cidade de São Paulo (IBGE, 2017). No âmbito econômico, o Rio de 
Janeiro se destaca como sendo a segunda maior cidade em contribuição para o PIB nacional 
com 5%, estando atrás, novamente, apenas da cidade de São Paulo com 11,4% de 
contribuição para o produto interno bruto do país (CALEIRO, 2016). 
 Além de ser conhecido pelo Carnaval e o Réveillon de Copacabana, o Rio de Janeiro é 
reconhecido também pela disparidade social, com as inúmeras favelas que caracterizam a 
paisagem da cidade. Essa desigualdade social pode ser percebida quando olhados outros 
indicadores, como o PIB per capta, onde a cidade é somente a 246º em todo país (IBGE, 
2015), saneamento básico, que se encontra em 228º no ranking do país com 94,4% (IBGE, 
2010), por exemplo, no entanto, vale ressaltar que para o estudo realizado pelo IBGE fossa 
séptica é contabilizada como saneamento básico. A figura 25 mostra a na mesma imagem São 
Conrado e Rocinha, uma das favelas mais conhecidas do mundo e a mais populosa segundo o 
senso do IBGE de 2010, com cerca de 70 mil habitantes e considerada um dos símbolos da 
desigualdade social da cidade, e está localizada entre a Gávea e São Conrado, dois dos bairros 
com o metro quadrado mais caro para se morar no Rio de Janeiro - segundo e sexto lugar 
entre os bairros cariocas, respectivamente (LEWGOY, 2016). 
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Figura 25 - Imagem da Favela da Rocinha em São Conrado (Google, s.d.) 

 Essa desigualdade pode ser associada ao rápido processo de urbanização que a cidade 
enfrentou durante o fim do século XIX até meados do século XX, onde a falta de um 
planejamento urbano adequado e um controle das moradias gerou as favelas como conhecidas 
existem na cidade (IZAGA, 2009). 

5.2. LEGADO OLÍMPICO 

No decorrer dos últimos anos, a cidade foi sede de diversos eventos importantes no 
cenário mundial. Além da Copa do Mundo em 2014 e das Olímpiadas em 2016, ocorreram 
diversos outros eventos como a Jornada Mundial da Juventude em 2013, Copa das 
Confederações em 2013, Rio +20 em 2012 e o Pan Americano em 2007 como representado na 
linha do tempo da figura 26. Esses eventos afloraram um cenário positivo, com diversas obras 
sendo realizadas por toda a cidade para alguns serviços básicos para a população. A área mais 
contemplada da cidade com os projetos do chamado legado olímpico foi a mobilidade urbana, 
com projetos como o BRT e o VLT. 
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 Figura 26 - Linha do tempo dos eventos da cidade, Estudo realizado pelo BID (Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 2016). 

 Dos projetos mais impactantes desse ciclo olímpico estão a construção do Centro de 
Operações do Rio de Janeiro (COR), o BRT – Bus Rapid Transit Transoeste, Transbrasil, 
Transcarioca e Transolímpico (Figura 27), a duplicação do elevado do Joá e a revitalização do 
Porto Maravilha aliado a construção do VLT– Veículo leve sobre trilhos, no centro da cidade, 
como definido pelo Planejamento Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro em 2012. Algumas 
das metas definidas pelo planejamento estratégico no âmbito do transporte público eram a 
conclusão das obras e o início das operações de todas as linhas do BRT até 2016, além da 
modernização de 100% da frota dos ônibus na cidade. No entanto, ambas as metas não foram 
alcançadas até a data de conclusão desse trabalho. Em outubro de 2017, segundo a Secretaria 
de Transporte existiam 5.522 ônibus com ar condicionado circulando na cidade e 3.070 sem 
refrigeração, o que resulta em 65,5% da frota com sistema de refrigeração, incluindo BRTs e 
os ônibus chamados de ‘frescões’, com preços diferenciados (Jornal Extra, 2017). 
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 Figura 27 - Mapa das Linhas Transoeste, Transcarioca e Transolímpica (BRT, s.d.) 
Em 2018, dois anos após a realização das Olímpiadas, algumas das obras prometidas 

não foram concluídas por falta de verba o que gerou diversas interrupções e atrasos nas 
mesmas, como o BRT Transbrasil que teve suas obras retomadas em abril de 2017, quase um 
ano após a realização dos jogos olímpicos, e que se encontra novamente parada em abril de 
2018 (Globo.com, 2018). As linhas de BRT que foram concluídas durante o prazo encontram-
se sucateadas, com excesso de passageiros, falta de segurança e queda na qualidade de 
serviço. Tais fatores levaram a concessionária a suspender as atividades do BRT Transoeste 
entre os trechos de Campo Grande e Santa Cruz, alegando altos prejuízos com a evasão de 
passageiros e vandalismos nas estações (RJTV, 2017). Repercussões como essas colocam em 
dúvida a real validade do legado olímpico para a cidade do Rio de Janeiro, tendo em vista os 
problemas operacionais e a falta de capacidade da manutenção de diversos serviços que foram 
prometidos como parte de um legado para a cidade.  

Outro marco importante do legado olímpico foi a construção da ciclovia Tim Maia que 
conecta a Zona Sul da cidade com São Conrado. Com uma das vistas mais bonitas da cidade a 
ciclovia prometia ser uma excelente adição ao cenário turístico do Rio de Janeiro. A ciclovia 
foi inaugurada em janeiro de 2016 pelo então prefeito, Eduardo Paes (FRANÇA, 2016). 
Infelizmente, não foi o que aconteceu, pois durante uma ressaca no dia 20 de abril de 2016, 
menos de três meses após sua inauguração, parte da estrutura que suportava a ciclovia 
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sucumbiu ao mar levando duas vítimas, a figura 28 mostra a ciclovia rompida após o 
incidente. Em maio de 2018 a mesma se encontra fechada devido à necessidade de 
intervenções para garantir a segurança da estrutura, o projeto custou mais de R$44 milhões 
aos cofres públicos do município e se encontra abandonada (G1.com, 2018). 

 
Figura 28 - Trecho da ciclovia que desabou em Abril de 2014 (O Globo, 2014) 

Outra grande intervenção urbana que fez parte do pacote de obras propostas para a 
realização das Olímpiadas na cidade foi o Porto Maravilha, inclusive sendo destacado pelo 
antigo prefeito Eduardo Paes como o maior legado deixado pelo ciclo olímpico em uma 
conferência em Tóquio (LEITIERI, 2016). Com a demolição da Avenida Perimetral a 
proposta do projeto era revitalizar a Zona Portuária do Rio de Janeiro através de parcerias 
público privadas e criação de um polo cultural e de inovação para a cidade, no projeto incluía 
a construção de dois museus (Museu do Amanhã, Museu de Arte Moderna do Rio), um 
aquário, o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e a revitalização da orla portuária iniciada em 
2009 (O Globo, 2017). 

Durante os jogos olímpicos o lugar recebeu a alcunha de Boulevard Olímpico, e se 
tornou o local preferido de turistas e cariocas que desejavam sentir a atmosfera dos jogos mais 
de perto. Nos meses do evento a Zona Portuária contou com mais de 40 shows e foi visitada 
por cerca de 4 milhões de pessoas (O Globo, 2017). Em Julho de 2017 a concessionária até 
então responsável pela operação do Porto, a Porto Novo, anunciou que não cuidaria mais dos 
serviços de manutenção do local, com isso, motivada por um receio que o local se degradasse 
com o tempo a prefeitura é a responsável pela manutenção através da Companhia de 
Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio (Cdurp). 
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Todos esses acontecimentos causam descrença na população sobre o real impacto que 
o ciclo dos grandes eventos deixou para a cidade carioca. 

5.3. CENÁRIO DO RIO DE JANEIRO COMO CIDADE INTELIGENTE 

O Rio de Janeiro entrou no cenário mundial como um modelo de cidade inteligente 
após a inauguração de seu Centro de Operações em 2012, durante a gestão entre 2008 e 2016, 
sendo inclusive eleita como Smart City do ano em 2013 no prêmio World Smart City durante 
a “Smartcity Expo” em Barcelona (MAGNI, 2013). Contudo, diversos projetos que se 
relacionam diretamente com o conceito de cidade inteligente acontecem, ou aconteceram, na 
cidade durante os últimos anos. Entretanto, a cidade ainda não se encaixa na padronização 
oferecida pela ISO 37120:2014, por exemplo, que permite uma realização de benchmark com 
outras cidades. Neste trabalho foram abordados os projetos e aspectos mais relevantes no 
ponto de vista do autor e que geraram o maior impacto até o momento como o Centro de 
Operações, Central 1746 entre outros, além de algumas iniciativas que exibiam alto potencial 
e foram cessadas. 

5.3.1. PLANEJAMENTO COLABORATIVO 
O Plano de Mobilidade Urbana Sustentável do Rio de Janeiro (PMUS), desenvolvido 

em dezembro de 2014 pela Prefeitura do Rio através da Secretaria Municipal de Transportes 
(SMTR), teve como objetivo orientar os investimentos públicos em infraestrutura do 
transporte na cidade nos próximos 10 anos a partir de 2016. O Plano teve como uma de suas 
diretrizes a integração dos modais motorizados e não motorizados, sempre considerando a 
sustentabilidade e a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa (Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, 2015). Na figura 29 é explicitado o cronograma disponibilizado 
pela prefeitura para implementação do PMUS. 
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 Figura 29 - Cronograma de implementação do PMUS (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 
s.d.)  Esse plano teve suas diretrizes alinhadas com conceitos relativos a cidades 

inteligentes, como a integração dos modais, agenda alinhada com a sustentabilidade, 
documentos e dados disponibilizados ao público e a participação da população da cidade em 
sua construção, como mostrados pelas iniciativas Ágora Rio, e o Mapeando e algumas 
iniciativas do LabRio. Essas características definiram o PMUS como um planejamento 
alinhado com o conceito de cidade inteligente. 
 O LabRio é o laboratório de participação da prefeitura do Rio, criado para aproximar o 
poder público dos cidadãos e cidadãs cariocas, como explicitado no site institucional da 
iniciativa. O lançamento do LabRio como laboratório de participação foi uma das respostas da 
prefeitura as manifestações de junho de 2013 que levaram milhares de cariocas ás ruas 
(LabRio, s.d.). Ele tem como objetivo incluir os cidadãos nos processos de tomadas de 
decisão através de experimentos como o Desafio Ágora Rio e o Mapeando, ambos 
experimentos que auxiliaram na montagem do PMUS. 
 Os experimentos e projetos que existem no laboratório se pautam nos conceitos de 
escala de participação institucionalizada pela Associação Internacional de Participação 
Pública, que são: Informar, Consultar, Envolver, Colaborar e Empoderar. O LabRio tem 
listado em seu site oficial com 5 projetos, dois deles na categoria informar: Chega Junto e 
Imersão, dois na categoria colaborar: Mapeando e Desafio Ágora Rio e um na categoria 
envolver: Conselho da Juventude na cidade (LabRio, s.d.). Entretanto, não há atualização 
referente a nenhuma dessas iniciativas nos sites institucionais das mesmas, o que pode indicar 
a desativação delas pós 2016, quando ocorreu a mudança no governo da cidade. 
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5.3.2. CENTRAL 1746 
 A Central 1746 é serviço de atendimento da prefeitura para a população carioca, que 
pode, através de aplicativos, telefone, site ou presencialmente, relatar diversas ocorrências na 
cidade, desde de aparência de roedores a árvores que precisam ser podadas ou vazamento em 
redes pluviais e de esgoto da cidade. O serviço foi inaugurado em março de 2011 e desde 
então já registrou mais de 15 milhões de atendimentos no serviço que funciona 24 horas por 
dia, em todos os dias da semana (Central 1746, 2018). Os serviços oferecidos pelo canal de 
atendimento abrangem 27 órgãos municipais as principais demandas do serviço são Remoção 
de Entulho, Estacionamento irregular, Iluminação Pública, Limpeza e Manejo Arbóreo 
(Central 1746, 2018), segundo estatísticas presentes no site do serviço. 
 O serviço vêm sofrendo algumas críticas de moradores que alegam que mesmo o 
serviço não tendo sido finalizado o sistema de atendimento dá o caso como encerrado 
(G1.com, 2017). Ainda com a recente insatisfação a existência de um canal direto entre a 
prefeitura e o cidadão onde o mesmo pode reclamar e informar sobre necessidades de seus 
bairros é essencial para que a cidade atenda às demandas dos mesmos e faça uma gestão mais 
participativa de seus esforços. 

5.3.3. SERVIÇO DE COMPARTILHAMENTO DE BICICLETAS 
 O serviço de bicicletas compartilhadas oferecido através de uma parceria público 
privada da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e o Banco Itaú e operado pela Tembici 
conta com 2600 bicicletas espalhadas em 260 estações pelas Zonas Norte, Sul e Oeste da 
cidade do Rio de Janeiro. O serviço começou a ser ofertado em 2011 e até julho de 2017, 
segundo reportagem do O Globo (2017), foram 20 milhões de viagens realizadas no sistema, 
sendo um case de sucesso do modelo, que foi o primeiro do tipo a ser implementado no Brasil 
(Tembici, s.d.). O sistema permite, via aplicativos ou através do site que o usuário identifique 
quais estações estão operando e quais delas contam com bicicleta disponíveis para o uso, para 
utilizar o sistema o usuário pode optar pela passe Mensal, no valor de 10 reais, ou o diário no 
valor de 5 reais, ambos os passes não restringem a quantidade de uso que o usuário pode fazer 
naquele determinado período, só é necessário respeitar o tempo máximo de 60 minutos por 
utilização, caso contrário, uma taxa é cobrada (Bike Itaú, s.d.). 
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Figura 30 - Nova estação do BikeRio na orla da Barra (Bike Itau, s.d.) 

 Em maio de 2018 o sistema se modernizou, incorporando travas antifurto mais 
eficientes e desenvolvidas especialmente para o Brasil, além de modernização nas estações 
que em diversas ocasiões se encontravam fora de operação e frustravam os usuários do 
sistema (O Globo, 2017). As novas estações contam com painel solar, como pode ser visto na 
figura 30, que alimenta as bicicletas e faz com que a estação seja autossuficiente 
energeticamente. Ainda, há opções de autoatendimento no próprio local com transmissão e 
processamento mais rápidos para agilizar o processo de pagamento (Planeta da Bike, 2017). 
 Devido à quantidade de utilizações pode-se dizer que o serviço fez bastante sucesso na 
cidade do Rio de Janeiro, sendo inclusive copiado para cidades como São Paulo. Contudo, 
ainda existem melhorias a serem realizadas, como uma manutenção mais frequente do serviço 
para evitar usuários de utilizarem bicicletas depredadas. O conceito do compartilhamento de 
bicicletas é alinhado com o conceito de uma mobilidade mais inteligente, onde o usuário tem 
a opção de realizar seu trajeto com bicicletas sem, necessariamente, precisar ter posse de uma. 

5.3.4. CENTRO DE OPERAÇÕES DO RIO DE JANEIRO 
 O Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro (COR) foi inaugurado em 
dezembro de 2010 durante a gestão que durou de 2008 a 2016. A construção do Centro estava 
prevista nas obras anunciadas para o ciclo olímpico e foi a primeira a ser entregue. O órgão 
foi definido por Pedro Junqueira (2015), ex-diretor executivo do centro, como “uma caixa de 
ferramentas para a gestão pública municipal”.  
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 O objetivo principal do COR é o monitoramento em tempo real e alinhamento entre 
diversos órgãos públicos, cerca de 30 órgãos entre secretarias municipais e concessionárias de 
serviços públicos, para a pronta resposta aos problemas que ocorrem na cidade do Rio. Esse 
monitoramento é feito diariamente durante os sete dias da semana, buscando antecipar 
soluções e alertar os setores responsáveis sobre possíveis riscos e as medidas urgentes que 
devem ser tomadas para mitigação desses riscos. Situações como chuvas fortes, deslizamentos 
e acidentes de trânsito estão no escopo dos problemas solucionados pelo centro (COR, s.d.). 
Entretanto, de lá também são feitos monitoramentos do tráfego e, na gestão atual da prefeitura 
, acompanhamento da segurança pública pela Guarda Municipal. 

 
Figura 31 - Sala de Controle do Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR, s.d.) 

 O prédio onde é localizado o Centro de Operações conta com uma Sala de Controle 
(Figura 31), uma Sala de Crise e diversas salas de reunião, escritórios e salas para 
monitoramento remoto. Além disso, conta com uma suíte emergencial para o Prefeito se 
hospedar em momentos de crise na cidade, onde é necessário a rápida tomada de decisão de 
ação por parte do mesmo. A sala mais famosa é a Sala de Controle, pois é onde normalmente 
são feitas inserções durante os jornais locais do Rio de Janeiro e é a sala mais impactante, 
com diversas câmeras sendo mostradas e mapas interativos, simultaneamente. Todas as telas 
são controladas pelo operador responsável e tal controle é dinâmico, ou seja, se adapta devido 
a demanda atual do cenário. 

Além da rotina diária de monitoramento, algumas ações conjuntas com outros órgãos 
foram implementadas nos 7 anos de existência do centro. A mais impactante delas até o 
momento foi o mapeamento realizado pela Georio de locais com risco de deslizamentos 
(encostas ocupadas por habitação regular ou irregular) e a instalação, nesses locais, de 
equipamentos de medição do nível de chuva. Toda essa informação é centralizada no COR e, 
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a partir dessa informação, é tomada a decisão de disparar os avisos sonoros presentes nessas 
comunidades para a evacuação imediata e prevenção de possíveis casualidades. Esse tipo de 
ação se alinha com o pensamento de uma cidade inteligente onde os cidadãos são colocados 
em primeiro plano, mesmo que não ocorra a interação do mesmo com o sistema, é um claro 
exemplo do uso da tecnologia para a diminuição do tempo de resposta e melhora na vida das 
pessoas através do uso da tecnologia e das informações coletadas. A figura 32 mostra a 
localização das sirenes do serviço AlertaRio que, através das medições dos pluviômetros 
espalhados em pontos estratégicos da cidade, informam aos cidadãos locais sobre risco de 
deslizamento. 

 
Figura 32 - Mapa das sirenes do AlertaRio. Adaptado pelo autor (DataRio, 2018) 

 Em sua concepção o COR não faria monitoramento da segurança pública, sendo essa 
uma atribuição estadual, inclusive com o apoio do CICC (Centro Integrado de Comando e 
Controle). Contudo, o cenário político atual da cidade do Rio de Janeiro fez com que o atual 
Prefeito Marcelo Crivella incorporasse essa função no dia a dia do Centro. Existem câmeras 
que são operadas remotamente 24h para acompanhar possíveis ocorrências e agilizar o 
processo de reconhecimento, apreensão e fichamento dos suspeitos. Esse trabalho está sendo 
feito, por enquanto, somente na orla de Copacabana, Ipanema e Leblon, mas o planejamento é 
que seja estendido por toda a cidade a fim de mitigar o grave problema da segurança pública 
que o Rio vem enfrentando. Em adição a isso, foi lançada a parceria do Centro com as forças 
de segurança presentes na cidade o “Monitora Vias” que permite, segundo a prefeitura, gerar 
relatórios com dados de deslocamento dos últimos 30 dias de um veículo envolvido em cena 
do crime, por exemplo (Globo.com, 2018). 
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5.3.4.1. VISITA TÉCNICA AO CENTRO E ENTREVISTA 
Para a observação e obtenção de informações específicas sobre o COR foi realizada 

uma visita técnica e uma entrevista no dia 28 de fevereiro com Thompson Pacheco, gerente da 
IPLANRIO responsável pelo área de TI do Centro de Operações. Na época da visita, na Sala 
de Controle, estavam a mostra alguns mapas relacionados a meteorologia, previsões de 
chuvas, movimentos de massas atmosféricas, entre outros. A decisão por esse tipo de 
informação foi tomada devido à grande incidência de chuvas fortes no Rio de Janeiro na 
época da visita técnica, o que costuma acarretar grandes transtornos em diversos aspectos da 
cidade, desde de mobilidade urbana com a incidência de diversos congestionamentos e 
alagamentos até desastres como deslizes de encostas.  
 Na Sala de Controle existem baias separadas para os principais órgãos públicos ou 
prestadores de serviço, como Light e CEDAE, além disso, existem representantes da CET-
Rio, Guarda Municipal e funcionários dos diversos setores. Essa interação e comunicação 
rápida entre os agentes é o que gera a pronta resposta aos problemas e permite a solução dos 
mesmos há tempo de mitigar maiores desastres. E todas as decisões tomadas na Sala de 
Controle pelos os órgãos responsáveis são passadas para os agentes presentes nas ruas com 
objetivo de um menor tempo de resposta. 
 Como citado por Thompson, gerente da IPLANRIO responsável pela área de TI do 
Centro de Operações, durante entrevista com o autor, os eventos mais críticos para a operação 
do dia a dia do centro são as consequências geradas pela grande incidência de chuvas na 
cidade e o congestionamento, um dos grandes problemas das megalópoles atuais.  

Segundo ele, o protocolo de previsão e mitigação das consequências das chuvas 
envolve diferentes órgãos e instituições, desde a agência AlertaRio, responsável pela 
previsibilidade, até a Defesa Civil e CETRIO que estão alinhadas no que diz respeito à 
protocolos de salvamento e mitigação dos impactos. O protocolo envolve algumas etapas que 
podem ser definidas em: Previsibilidade, Monitoramento, Mitigação dos Impactos e 
Informação. Cada uma das etapas impacta diferentes órgãos e juntos definem o plano de ação 
do COR para situações desse tipo. No que tange a informação disponibilizada a população, o 
Centro atualiza constantemente em seu site e redes sociais, como Twitter, o estágio atual da 
cidade que é dividido em Normalidade, Atenção e Crise. 
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No que diz respeito ao congestionamento da cidade o COR atua com cerca de 950 
câmeras próprias e outras de terceiros, monitoramento e mapeamento constante de possíveis 
eventos que causem impacto no trânsito da cidade como: obras em vias, bolsões d'água, 
enguiços mecânicos, acidentes com e sem vítimas, manifestações populares, grandes eventos 
artísticos ou esportivos; controle semafórico das vias; informação aos usuários através das 
redes sociais, placas interativas espalhadas pela cidade (Figura 33), parceria com o aplicativo 
Waze e inserções em jornais e rádios locais. Além disso, protocolos de resposta estabelecido 
em parceria com os órgãos responsáveis para atuação em campo. De acordo com Thompson, 
alguns projetos na área de transporte estão em desenvolvimento como a implementação do 
vídeo analítico, OCR (Reconhecimento Ótico de Caracteres) e estudo para implementação de 
Drones.  

 
Figura 33 - Placas Interativas avisando tempo de deslocamento em tempo real (Globo.com, 

2014) 
O COR carrega um pioneirismo quando fala-se de pronta resposta à situações atípicas 

e que causam grandes transtornos na cidade, seja através do constante monitoramento, 
previsão, integração entre os órgãos responsáveis e uma resposta efetiva à situações do dia a 
dia. Contudo, ainda existe espaço para evolução no que diz respeito à ações de longo prazo, 
como políticas públicas e melhoria nos processos da cidade através do processamento, 
cruzamento e maior análise da informação que o Centro gera constantemente através das suas 
atividades. 
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5.4. PROPOSTA E ESTUDO DE VIABILIDADE DAS INICIATIVAS 

 Após terem sido conceituadas mobilidade urbana, cidade inteligente e apresentados 
exemplos em diversos continentes do mundo e em cidades com diferentes problemas e em 
cenários distintos, pode-se analisar a possibilidade da implantação dessas iniciativas 
observadas no contexto da cidade do Rio de Janeiro e qual o impacto positivo ela geraria para 
a mobilidade da cidade. 
 Os projetos e iniciativas propostos foram avaliados de maneira qualitativa e buscou-se 
entender qual seria o esforço e o impacto envolvendo sua execução a fim de alocá-las em uma 
matriz de esforço/impacto que funciona como ferramenta para priorização de ações e 
avaliação rápida do custo-benefício envolvendo as mesmas. A matriz é dividida em quatro 
quadrantes diferentes que representam a ordem que as ações devem ser executadas ou 
planejadas.  

 
Figura 34 - Matriz Esforço x Impacto 

Seguindo a metodologia proposta e observando a Figura 34 pode-se definir os 
quadrantes da seguinte maneira: As iniciativas que apresentarem alto impacto e baixo esforço 
serão classificadas no quarto quadrante como as que devem ser adotadas prontamente, de 
acordo com o autor. As medidas classificadas como alto impacto e alto esforço são 
classificadas no segundo quadrante como ações que devem ser realizadas mesmo que 
demorem mais tempo para serem implementadas. As classificadas como baixo impacto e alto 
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esforço podem ser consideradas descartáveis, se encontram no primeiro quadrante e as com 
baixo impacto e baixo esforço devem ser consideradas em um segundo momento, caso as 
ações de alto impacto se mostrem inviáveis para implementar, se encontram no terceiro 
quadrante. 

5.4.1. DESCENTRALIZAÇÃO DAS OPORTUNIDADES 

É válido apontar que das cidades apresentadas a que tem o cenário social mais 
próximo do Rio de Janeiro é Medellin, na Colômbia, onde existia uma grande disparidade 
social e foi executado um esforço de aproximação das zonas mais marginalizadas da cidade 
através da construção de infraestruturas que conectassem fisicamente esses bairros e uma 
aposta no conceito de elevação do nível de dignidade enfrentado pelos mesmos. Na cidade do 
Rio de Janeiro tem-se uma situação similar, mas que se reserva às suas peculiaridades, as 
comunidades da cidade são, em muitas vezes inseridas dentro dos bairros nobres do Rio, 
como a Rocinha, o morro Dona Marta, Cantagalo e Vidigal, para citar algumas. Sendo assim, 
elas não são as mais afetadas pelo problema de mobilidade da cidade, tendo em vista que a 
economia da cidade e a geração de empregos é majoritariamente focada no centro da cidade e 
na Zona Sul, com 48% das oportunidades de emprego (SEBRAE, 2015). 

Com isso, pode-se compreender que um dos grandes problemas que impactam a 
mobilidade do Rio no dia a dia é a necessidade de deslocamento entre casa e trabalho devido à 
essa centralização de oportunidades em somente duas zonas da cidade que contém cerca de 
21% da população da cidade, contra 79% do resto da cidade (SEBRAE, 2010). Essa 
disparidade de onde as oportunidades estão e onde mora a maior parcela da população causa 
enormes transtornos na mobilidade da cidade, como previsto por Banister (2011). A economia 
da cidade perde cerca de R$16 bilhões que deixam de ser produzidos, segundo estudo 
realizado pela Firjan com dados de 2013, e em média, o trabalhador da cidade gasta 2 horas e 
14 minutos no trajeto de ida e volta do trabalho por dia. Tendo esses números aumentado 
comparativamente à um estudo realizado em 2011, quando o tempo médio gasto era 2 horas e 
4 minutos por pessoa (SEBRAE, 2015). 
 Como apresentado nesse trabalho, a cidade de Boston criou em sua antiga zona 
portuária um centro de inovação, estimulando novas empresas a se mudarem para lá devido ao 
baixo custo e às oportunidades que lá se encontravam. Uma tentativa disso aconteceu no Rio 
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de Janeiro, quando ocorreu a revitalização da Zona Portuária, a diferença é que ao invés de 
gerar empregos a tentativa era de atrair moradores para uma região que é comercial e 
empresarial. Entretanto, após a crise que afetou o país muitos desses projetos para incentivar 
moradia na região ficaram abandonadas (O Globo, 2016). Além disso, a ocupação do solo 
prevista pelo Projeto do Porto Maravilha foi baseada em terrenos de cerca de 2 mil metros 
quadrados o que privilegiava a ocupação de grandes empreendimentos com necessidade de 
grandes investimentos financeiros.  
 Uma solução possível é adaptar o que foi realizado em Boston e revitalizar algum 
bairro localizado na Zona Oeste ou Zona Norte que ofereça oportunidades para pequenas 
empresas em parcerias com universidades da cidade como a UFRJ, UERJ e PUC, como 
acontece no Parque Tecnológico localizado na Cidade Universitária. Através desse estímulo 
de geração de empregos, e para as novas e antigas empresas de se mudarem de regiões como 
centro e Zona Sul para outras zonas da cidade é possível descentralizar a geração de empregos 
que impacta, diretamente, a mobilidade na cidade do Rio. Esse projeto seria, a julgar pelo 
autor, de grande impacto tanto para a mobilidade quanto para a economia da cidade, 
entretanto requer um alto esforço e seus efeitos não seriam imediatos. 

5.4.2. SINERGIA DAS INSTITUIÇÕES 

 A cidade do Rio de Janeiro conta com uma quantidade de informação satisfatória 
gerada através de seu Centro de Operações e diversos órgãos. Entretanto, ainda não existe 
uma política clara e estabelecida para a utilização dessas informações em análises robustas e 
concisas que gerem planos de ação para os principais problemas enfrentado pela cidade, como 
apontado por Thompson em entrevista fornecida ao autor. 
 Através da integração das informações geradas pela Central 1746 e o fluxo de dados 
gerados pelo Centro de Operações é possível que novas políticas públicas na área de 
mobilidade sejam desenvolvidas e planos de desenvolvimento e criação de novas linhas de 
metrô, ônibus ou remanejamento de recursos sejam realizadas. Como dito pelo Thompson em 
entrevista ao autor, esses são os próximos passos na evolução do COR e deve ser algo a ser 
considerado. Na cidade de Boston, o relatório feito pela IBM apontou esse problema como 
central, a falta de sinergia entre as instituições. A informação existia e, por muitas vezes, não 
era disponibilizada para outros órgãos ou utilizada de maneira alguma. Além de ajudar na área 
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de mobilidade essa iniciativa tem potencial de reduzir retrabalhos como intervenções em 
locais com galerias pluviais ou de esgoto que, por falta de compartilhamento da informação, 
são prejudicadas em obras de outros órgãos municipais. Uma solução para possíveis 
divergências nos indicadores entre instituições é a implementação da ISO 37120:2014 que 
padroniza indicadores relevantes à serem medidos quando se fala de cidades inteligentes. 
 Essa iniciativa, à primeira vista, parece ser simples de resolver, já que todas os dados 
necessários estão lá e todos os órgãos respondem ao município. Porém, como apontado pelo 
relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (2016), um dos maiores desafios de 
Medellin foi essa sinergia devido a diversos motivos, entre eles: falta de recursos, falta de 
padronização dos dados e a não existência de protocolos em diversos deles (FLOREZ, 2016). 
De acordo com a visão do autor, essa é uma medida de médio esforço e que tem potencial de 
gerar alto impacto se novas políticas públicas e planejamentos surgirem através das análises 
dos dados robustos que já são gerados dentro do ambiente da cidade. 

5.4.3. APLICAÇÃO DA VISÃO ZERO 

 A Visão Zero aplicada em Boston e que surgiu na Suécia tem como missão reduzir 
todos as mortes por acidentes de trânsito à zero. Quando a iniciativa da Visão Zero foi 
implantada na cidade de Boston os números que se tinha na cidade eram de 79 mortes devido 
à acidentes entre 2010 e 2014. A cidade de Boston conta com uma população de cerca de 670 
mil habitantes em 2016 (City-Data, s.d.), isso nos resulta em uma média de 2,9 mortes a cada 
100 mil habitantes por ano. Comparativamente com a cidade do Rio de Janeiro, em 2011 
houveram 691 mortes por acidentes de trânsito (Instituto de Segurança Pública, 2012), com 
uma população de 5,8 milhões de habitantes (IBGE, 2012) o que resulta em 11,9 mortes a 
cada 100 mil habitantes, um indicador 3 vezes maior comparado com a cidade americana. 
 Sendo assim, as ações aplicadas na cidade resultariam em resultados mais expressivos 
se observado exclusivamente para o potencial de quantas vidas podem ser salvas com a 
iniciativa Visão Zero. As principais frentes de ações que englobam o projeto aplicado em 
Boston foram reduzir a velocidade e construir ruas mais seguras, atacar a direção distraída e 
prejudicial ao trânsito, engajar cidadãos com a “Visão Zero” e tomar responsabilidade pelos 
resultados alcançados. 
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Todas as ações demandam envolvimento da prefeitura e ações que podem ser 
realizadas localmente como engajar cidadãos com a “Visão Zero” e campanhas de reeducação 
de trânsito sobre o uso irresponsável de celulares enquanto dirige e reforço sobre os perigos 
da direção sob efeito de bebidas alcoólicas, ambas com esforço relativamente baixo e impacto 
médio nas fatalidades. 

A ação de reduzir a velocidade e construir ruas mais seguras foi aplicada em São 
Paulo pelo então prefeito Haddad e surtiu efeitos positivos nos números de acidentes segundo 
divulgado pelo CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) (Globo.com, 2016) e gerou 
algumas reclamações dos cidadãos e inclusive serviu de plataforma política do prefeito eleito 
João Dória durante as eleições de 2016, como indica reportagem do Globo.com (2016). Uma 
medida dessas aplicada em conjunto com o a consulta da opinião popular, como realizado na 
cidade americana de Boston pode mitigar tais reclamações e trazer impactos positivos nos 
números de acidentes fatais no trânsito da do Rio de Janeiro. Sendo assim, classifica-se a ação 
como de esforço médio e impacto médio/alto. 

5.4.4. OTIMIZAÇÃO: SEMAFÓRICA E ESTACIONAMENTO 

  A otimização semafórica, como descrito no caso da cidade de Medellin pode ser 
realizada por um operador através de softwares remotos que tenham acesso a diversos 
semáforos na cidade ou através de softwares que sejam capazes da tomada de decisão baseado 
no fluxo de carros nas vias principais, fluxo de pedestres e possíveis intervenções que venham 
acontecer na via. 
 Na data da realização da visita, o Centro de Operações da cidade do Rio de Janeiro 
conta com um departamento especializado em programação dos semáforos e durante a visita 
técnica realizada pode-se constar que o maior problema para que os semáforos sejam auto 
programáveis, ou seja, não necessitem de um operador ditando o intervalo das cores de acordo 
com o fluxo é a manutenção do equipamento. Essa ação pode gerar maior fluidez em pontos 
críticos da cidade, especialmente durante horas pico, com um esforço baixo e um impacto 
baixo/médio comparativamente com as outras ações já citadas. 
 O mapeamento das vagas nas principais regiões da cidade como o Centro e a Zona Sul 
facilitaria ao usuário que através de algum aplicativo ou via website fosse possível a 
visualização das vagas disponíveis na região e se direcionar diretamente para as mesmas, sem 
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a necessidade da busca incessante. Idealmente a prefeitura deve estimular o uso do transporte 
público para que a quantidade de veículos individuais diminua nas cidades e resolva 
problemas de congestionamento, o que essa medida não resolveria. Entretanto, no nível local 
ela poderia aliviar algumas vias e facilitar a vida do cidadão que prefere a utilização do 
veículo individual. Uma ação classificada como baixo esforço e baixo impacto. 

5.5. MATRIZ ESFORÇO X IMPACTO 

Sendo assim, com tais ações definidas e avaliadas no que tangem seu esforço de 
implementação e seu impacto na mobilidade urbana da cidade pode-se elaborar a matriz 
esforço versus impacto das iniciativas propostas, presente na figura 35. 

 
Figura 35 -Matriz Esforço x Impacto para as iniciativas. 

 Visualizando a matriz pode-se concluir que a ação que deve ser tomada de imediato é 
a integração entre os órgãos que, além do compartilhamento de informação nas esferas 
municipais, implica na análise da Big Data gerada pelos órgãos com o objetivo de observar e 
mapear possíveis alterações em legislações ou políticas públicas mais eficazes. As ações de 
otimização de sinais de trânsito e mapeamento das vagas favorecem os usuários do transporte 
individual, não que deva ser algo menosprezado, porém não impactam no cerne de nenhum 
dos problemas que foi mapeado nesse trabalho. A iniciativa de mapear vagas tem potencial, 
inclusive, de estimular a utilização desse tipo de veículo. Ambas apresentam esforços 
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moderados para pequenos quando comparado com o escopo das outras ações, sendo assim, 
ficaram localizadas no quadrante que representa projetos que devem ser implementados, mas 
em um segundo momento de avaliação. 
 Os dois projetos que se encontram no quadrante de alto impacto e alto esforço são o 
Visão Zero e despolarização das oportunidades de emprego. Ambas as ações têm impactos 
altos no dia a dia da cidade e demandam que seja realizado um alto esforço para sua 
realização e o alcance de seu sucesso. As duas iniciativas são coerentes com o conceito de 
cidades inteligentes e mobilidade urbana sustentável apresentadas nesse trabalho e tem 
potencial de auxiliarem uma área tão problemática como é a mobilidade da cidade do Rio de 
Janeiro. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cidades inteligentes, mesmo sendo um conceito que se encontra em alta no que tange 
planejamento de cidades, ainda causa divergência no meio acadêmico e apresenta um grande 
potencial de crescimento do que ele, de fato, pode realizar para que as cidades sejam cada vez 
mais eficientes com a utilização de tecnologia da informação, big data e internet das coisas. 
Entretanto, é importante salientar que a simples implementação desses conceitos não resolve 
todos os problemas existentes em uma cidade. 

Em contrapartida, o conceito de mobilidade urbana é bem antigo e familiar para 
muitos, mesmo que não conhecido por esse termo específico, e ainda assim, um tema que 
necessita de estudos e soluções para enfrentar problemas que assolam, principalmente, as 
cidades em desenvolvimento, como o caso do Rio de Janeiro e que sofreram um processo 
acelerado de urbanização sem a infraestrutura necessária que a suportasse. 

Diversas cidades do mundo vêm adotando projetos que utilizam conceitos presentes 
nas cidades inteligentes e obtido sucesso, mesmo em contextos sociais e econômicos 
completamente diferente, como o caso de Boston e Medellin. Com isso, analisou-se propostas 
de aplicação desses projetos no cenário de um Rio de Janeiro com uma desigualdade pulsante 
e uma mobilidade urbana pouco efetiva e que não atende à demanda que necessita. O Rio de 
Janeiro, que já foi conhecida como modelo de cidade inteligente em 2013 deve, para 
continuar sendo reconhecida como tal, se inovar nas soluções implementadas e acompanhar as 
tendências de projetos desenvolvidos em outras grandes cidades do mundo, sem esquecer de 
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contextualizar sua realidade para entender a viabilidade dos projetos, como proposto nesse 
trabalho em fase inicial. Após um começo interessante através de planejamentos colaborativos 
e a implementação do Centro de Operações a cidade estagnou nas inovações. 

Pode-se concluir que projetos que fizeram sucesso em outras cidades como o 
monitoramento de vagas de estacionamento e otimização semafórica não tem seu custo 
benefício tão alto quanto projetos que alteram a estrutura de como a cidade se comporta no 
dia a dia. Em todo o caso, projetos de simples aplicação que outras cidades realizam há 
tempos como uma maior integração e compartilhamento da informação tem seu custo 
benefício alto, já que pode-se implementa-los com esforço moderado e esperar impactos 
significativo para o dia a dia da cidade. 

O autor acredita que a pesquisa sobre a viabilidade deve continuar e se aprofundar em 
modos de financiamento dessas iniciativas, seja através das Parcerias Públicos Privadas ou 
simples financiamento de empresas ou licitações públicas. Além disso, realizar testes em 
ambientes controlados dessas iniciativas a fim de entender melhor os gargalos e possíveis 
desdobramentos que elas levariam para a cidade como um todo. Outro possível seguimento à 
pesquisa é a implementação da cidade do Rio de Janeiro da ISO 37120:2014 a fim de permitir 
que a cidade seja comparada nos diversos indicadores com outras cidades consideradas 
inteligentes e, assim, alcançar o patamar das mesmas, Boston, por exemplo, citada nesse 
trabalho possui a certificação da ISO. 

A pesquisa encontrou limitações no que tange o custo financeiro de implementação 
das inciativas para uma avaliação mais precisa e certeira de seu esforço antes da alocação da 
mesma na matriz proposta. Além disso, dados relativos à cidade do Rio de Janeiro foram mais 
complicados de se obter do que dados relativos às outras cidades. 
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APÊNDICE I 

 
Entrevista com Thompson – Gerente da área de TI do Centro de Operações da Cidade 
do Rio de Janeiro 
 

Q: Quais são os eventos mais críticos que acontecem na cidade do Rio e o centro ajuda a 
mitigar possíveis acidentes ou desastres? 
R: Entendo que a criticidade de ocorrências/eventos pode ser classificada da seguinte 
maneira: pelo risco a integridade física de pessoas ou patrimônio; pelos transtornos que a 
ocorrência causa a população, bem como, a resiliência da Cidade, ou seja, o tempo que se 
restabelece a normalidade após um evento imprevisto e não desejado. 
Considerando isso, acredito que os eventos mais críticos, no primeiro caso, são as incidências 
de chuvas que, além de impactar na mobilidade, causa enchentes; alagamentos e 
deslizamentos podendo lesões e até óbitos e, em segundo lugar, o trânsito/congestionamentos, 
o grande transtorno nas megalópoles. 
Quanto a incidência de chuvas, o COR atua: 

a) Na previsibilidade, através da Agência AlertaRio, que dispõe de diversos recursos 
tecnológicos e convênios operacionais para a previsibilidade. 

b) No monitoramento de mananciais, como rios, lagoas e bacias, através da Agência Rio 
Águas. 

c) No mapeamento georreferenciado das áreas de alagamento, definindo protocolos 
operacionais para ações de mitigação e salvamento, através das agências de 
Conservação, Defesa Civil, CETRIO, entre outras. 

d) Na comunicação e emissão de alertas a população, através da mídia: Jornais, Rádios, 
Emissoras de Televisão, Waze, Mídias Sociais como Twitter, Facebook, entre outros. 

e) Na emissão de alarmes com sirenes para evacuação em áreas de risco mapeadas e 
habitadas, com risco de deslizamento. Nessas áreas existem conjuntos de 
pluviômetros, sirenes e alto-falantes locais, que são acionados remotamente, pelo 
COR, obviamente respeitando protocolos de avaliação de fatores de risco e um 
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processo operacional muito bem implantado pelas agências Defesa Civil e GEORIO, 
inclusive com treinamento nas localidades, junto à população. 

No segundo caso, gestão do trânsito, o COR atua: 
a) Na mitigação dos congestionamentos com supervisão visual das vias, pela agência 

CETRIO, através de 950 câmeras próprias e outras de terceiros; 
b) No mapeamento e no monitoramento de eventos que possam impactar no trânsito, 

como: obras em vias, bolsões d'água, enguiços mecânicos, acidentes com e sem 
vítimas, manifestações populares, grandes eventos artísticos ou esportivos; 

c) No controle e programação semafórica das vias; 
d) Na comunicação a população através de diversas mídias citadas acima, convênios, 

inclusive com integração exclusiva com Waze; 
e) Além das ações descritas acima, existem protocolos operacionais padronizados para 

atuação através de agentes em campo (CETRIO, Guarda Municipal, Polícia, 
Conservação, entre outros.) Para reboque de enguiços, desfazimento de acidentes 
ocorridos, desentupimento de bolsões, desvios de trânsito por vias alternativas e 
agilização de perícias policiais. 

 
Q: No site do COR vocês informam que tem acesso a mais de 1500 câmeras espalhadas 
pela cidade, além de sensores. Como é controlado e processado esse fluxo de dados é 
transformado em informação? 
R: Câmeras próprias da PCRJ são em torno de 850, as demais câmeras são convênios de 
cooperação com outros órgãos e com a iniciativa privada para acesso e visualização. 
Quanto a sensores, a PCRJ (Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro) conta com redes de 
pluviômetros, estações meteorológicas, medidores de níveis de mananciais, reservatórios para 
retenção de águas pluviais, equipamentos para mapeamento de descargas atmosféricas, radar 
meteorológico, medição de fluxo de trânsito por OCR com conectividade para captura dos 
dados para integração de sistema ou visualização em tempo real. 
Esses dados são coletados e analisados pontualmente durante as ocorrências e armazenados, e 
já estão gerando alguma informação com o cruzamento desses dados, mas em fase muito 
inicial, entendo que ainda cabe muitas ações tecnológicas de inteligência para gerar 
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informações com dados cruzados e base estatística para planejamento de ações de gestão da 
Cidade e até para políticas públicas mais abrangentes. 
 
Q: Quais projetos estão em andamento que tem envolvimento direto com o COR? 
R: Existem projetos de ampliação do parque de câmeras com implantação de inteligência de 
vídeo, projeto de captação e controle da passagem de veículos com OCR, projeto para 
utilização de DRONES, entre outros. 
 
Q: No vídeo institucional e em alguns sites especializados o Rio de Janeiro é tido como 
uma cidade inteligente, principalmente devido ao seu Centro de Operações. Quais são as 
principais colaborações do Centro no dia a dia da cidade? 
R: Entendo que o COR contribui para esse título, a tecnologia da informação utilizada para 
suas atividades, como: monitoramento e controle do trânsito, monitoramento de transportes 
públicos e mobilidade (metro/trens/ônibus etc.), ações de mitigação dos problemas por 
incidência de chuvas, gestão planejada de áreas da Cidade com eventos artísticos, esportivos, 
boa difusão de informações a população a respeito de corregências que possam impactar no 
andamento normal da Cidade, na segurança e atividades das pessoas, ações de mitigação de 
impacto e a resiliência quanto as ocorrências de eventos que possam atrapalhar a vida 
cotidiana da Cidade. 
 
Q: Além da atualização das placas interativas e monitoramento do tráfego, quais outras 
medidas/intervenções você considera viável, com o nível de informação que temos no 
momento, para melhora no trânsito da cidade? 
Não sou especialista em trânsito nem pessoa habilitada a falar sobre esse assunto 
oficialmente, mas como profissional de TI e Cidadão, acho que processos operacionais e os 
acordos entre órgãos governamentais e sociedade civil poderiam ser realizados e/ou 
aprimorados, hoje vemos impacto no trânsito devido a enguiços por falta de manutenção dos 
veículos (fiscalização DETRAN), acidentes cujo desfazimento e liberação da via dependem 
de perícias que demoram muitas horas (Polícia Civil), fechamento de cruzamentos 
quadriculados, estacionamento irregular (desrespeito à legislação), obras em vias públicas 
(planejamento e licenciamento de obras), deslocamento de grande massa da população em 
períodos curtos do dia (incentivo a flexibilidade de horários em empresas, escolas). 
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Quanto a possíveis investimentos em tecnologia de apoio à gestão do trânsito, podemos citar: 
sistemas de semáforos inteligentes em rede, equipados com sensores (sem necessidade de 
controladores locais e programações centralizadas), sistema de câmeras com inteligência 
(vídeo analítico), leitura de placas, fiscalização e autuação eletrônica (multa) e gestão 
eletrônica de estacionamentos entre algumas das iniciativas 
 
Q: Com a quantidade de informação coletada diariamente na cidade, você acredita que 
toda ela é usada ou ainda existe espaço para a evolução? 
R: Sim. Existe muito espaço para evolução, pois trata-se de um processo orgânico. 
A gestão de uma grande cidade nos coloca diariamente diante de situações inusitadas e a 
Tecnologia da Informação tem muito a contribuir para a mitigação de problemas oriundos 
dessas situações. 
As informações coletadas e armazenadas isoladamente podem apoiar decisões pontuais e isso 
é o primeiro passo. Sabemos que a depuração dos processos e a aplicação de mais inteligência 
como: cruzamento de informações utilizando técnicas de inteligência de negócios (BI), estudo 
de padrões com ferramentas de Data Mining, bases estatísticas, inteligência de vídeo para as 
câmeras, entre outras tecnologias, é o que vai trazer as melhorias constantes para os processos 
de gestão da Cidade. Embora com um certo pioneirismo, o COR tem muito a evoluir nesse 
aspecto. 
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