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Evolução das cidades

• Passado
• Infraestrutura afetava o fluxo das pessoas, e os serviços prestados, de uma 

forma fixa e pré-determinada

• Presente e futuro
• Cidades devem ser capazes de se adaptar continuamente

• Adaptando sua infra-estrutura às necessidades da população
• Por meio da aplicação de softwares a dados obtidos de sensores
• De forma proa-ativa, inclusiva e sustentável



Rumo às cidades inteligentes

• Três mudanças ocorridas em 2008 facilitaram transformações rumo às 
cidades inteligentes
• Mais pessoas morando nas cidades do que na zona rural

• Previsão de chegar a 80% até 2100
• Número de pessoas usando rede sem fio ultrapassou o número dos que usam 

rede com fio
• Pessoas viraram minoria no universo online

• Internet das pessoas (IoP) virou internet das coisas (IoT)



Cidades inteligentes

• Locais em que Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) é 
usada para para resolver problems velhos e novos
• Uso massivo pelas cidades de TICs para gerar inovação capaz de 

transformá-las em sociedades baseada em conhecimento, integrando
• Informação
• Economia
• Urbanização
• Sustentabilidade



Principais cidades Inteligentes

• Smart City Index
• Instituto de Desenvolvimento de Gestão e Universidade de Cingapura
• Ranqueia cidades usando três índices, definidos por

• Dados econômicos
• Dados tecnológicos
• Percepção da população sobre o quão inteligente é a sua cidade

• Analisou 102 (2019) e 109 (2020) cidades



IMD Smart City Index 2019



IMD Smart City Index 2019

São Paulo (90)

Rio de Janeiro (96)



São Paulo (100)

Rio de Janeiro (102)

IMD Smart City Index 2020



Principais cidades inteligentes brasileiras

https://www.uol.com.br/tilt/colunas/renato-de-castro/2020/09/11/sao-paulo-a-cidade-mais-inteligente-do-brasil-em-2020.htm



Uma cidade do futuro...
Integra seus vários setores e tarefas

● Infraestrutura
○ Comunicação
○ Energia
○ Mobilidade

● Serviços sociais
○ Educação
○ Lazer
○ Saúde

○ Meio ambiente
○ Segurança

Para esta integração utiliza:

● Recursos humanos capacitados
● Dispositivos físicos (hardware)
● Dados
● Ferramentas computacionais (software)

Ferramentas existentes já permitem a melhoria de vários 
serviços

● Principalmente as baseadas em Inteligência Artificial
● Podem melhorar a qualidade de vida da população



Uma cidade do futuro...

Baseada em Inteligência Artificial (IA) e Internet das coisas 
(IoT)

● Sensores em todo lugar
● Dados e informações continuamente transmitidas, em 

tempo real
● Aplicativos com IA fornecem conhecimento de apoio a 

tomada de decisão
● Benefícios na educação, saúde, segurança, meio ambiente 

e mobilidade



Uma cidade educada

● Estudantes possuem educação personalizada
○ Adequada ao perfil de cada aluno

● Adultos são continuamente reeducados
○ Aumentando sua produtividade no trabalho

● Professores liberados de atividades repetitivas
○ Já existem ferramentas para correção de textos 

dissertativos e detecção de plágio
○ Permitindo uma dedicação maior ao planejamento 

e condução das atividades de ensino



Uma cidade saudável

● População tem a saúde continuamente monitorada por 

meio de exames e  sensores
● Medicamentos e tratamentos são projetados de forma 

personalizada
○ Utilizando histórico de saúde, hábitos e perfil genético

● Ferramentas fazem triagem de pacientes e diagnósticos 
iniciais
○ Validados por profissionais de saúde



Uma cidade em movimento

● Veículos autônomos se tornam populares
○ Comunicam com outros veículos, com semáforos e 

com serviços de saúde e segurança
○ Acidentes são evitados e casualidades reduzidas
○ Tornam-se plataformas de serviços

● Uso de veículos é otimizado
○ Cada veículo passa de 90% parado e 10% em uso 

para o contrário
○ Pessoas perdem menos tempo com mobilidade



Uma cidade sustentável

● Sensores monitoram e reduzem incidência 
e efeito de desastres ambientais
○ Naturais e provocados por ação humana

● Situações de risco são reduzidas
● População é protegida da ação de produtos 

químicos
● Meio ambiente é preservado e gera renda



Uma cidade segura

● Por meio de sensores, IA monitora e 
gerencia iluminação pública

● Câmeras e drones acompanham a 
dinâmica da cidade em tempo real
● Detectam situações de risco

● Estimula coleta de evidências e ações 
preventivas



Uma cidade cheia de energia

● Medidores inteligentes 
○ Permitirão monitorar e reduzir consumo em órgãos 

públicos,  escritórios, fábricas e residências
● Energia segura, estável, limpa e barata
● Uso otimizado da matriz energética
● Consumo otimizado por faixas de horário
● Estimula uso de veículos elétricos e autônomos



Rede IARA
● Formada por mais de 20 

Universidades, para 
transformar cidades em 
cidades inteligentes
● Ou mais inteligentes

Empresas

ONGs Sociedade

Instituições de 
Pesquisa Órgãos Públicos



Propósito da Rede IARA
Centro nacional para o desenvolvimento e utilização da 
Inteligência Artificial para criar cidades inteligentes

Inclusivas e 
transparentes

Com qualidade de 
vida elevada

Éticas, justas e 
socialmente 
responsáveis

Tecnologicamente produtivas 
e eficientes

Cidades 
Inteligentes



Rede IARA

● Cidades Inteligentes
○ Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
○ IoT para 5G

■ Infra-estrutura para redes de energia e de telecomunicação sem fio

TelecomEnergia Mobilidade Desenvolvimento Social

Principais Alvos



Rede IARA

● Cidades Inteligentes
○ Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
○ IoT para 5G

■ Infra-estrutura para redes de energia e de telecomunicação sem fio

EducaçãoMeio Ambiente Infraestrutura Saúde Cibersegurança

Principais Alvos



Rede IARA

Arcântara
Campo Grande
Canaã dos Carajás
Fortaleza
Monteiro Lobato
Niterói
Recife
São Carlos
São José dos Campos
Sorocaba
Vila Velha



Empresas
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