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Conforme tese de mestrado do autor,
apresentada em 21/06/2017, na UNICAMP
(FEEC), é fundamental buscar-se uma maior
eficiência nas implantações de Cidades
Inteligentes, tendo sempre como referência
básica uma plataforma que integre todos os
sistemas que atenderão as demandas de cada
projeto.

Introdução
As metrópoles são de fato sistemas de
altíssima complexidade e como tais têm que
ser abordadas como redes complexas, que
constituem uma série de sub-redes que
necessitam de abordagens de diferentes áreas
do conhecimento. Quando tais redes são
colocadas em perspectiva, tomando o seu
conjunto, suas propriedades emergentes
apontam indicadores que as redes isoladas
não conseguem captar.
Por exemplo, se os engenheiros de tráfego
trabalham sozinhos na busca de soluções
viáveis para melhorar a mobilidade urbana,
possivelmente a resposta excluirá aspectos
importantes para a saúde humana e do meio
ambiente.
O mesmo vale para outros temas cruciais 
para vida nas metrópoles, como água, 
energia, alimentos, áreas verdes, turismo, 
cultura, inovação e convivência/resiliência. 
O ponto aqui é que não há como discutirmos 
os problemas das metrópoles usando uma 
lente única. Em outra palavras, temos que 
adotar abordagens transdisciplinares, que são 
aquelas em que a resposta aos problemas da 
sociedade são dadas através da interação 
entre cientistas de diferentes áreas e não por 
um pequeno grupo de especialistas de uma 
mesma área.
Por isto, a ação do projeto USP CIDADES 
GLOBAIS visa a articular o conhecimento 
existente na comunidade USP e de 
colaboradores do Brasil e do exterior para 
agir de forma transdisciplinar em direção ao 
conhecimento necessário para embasar a 
criação de um modelo de metrópole que 
atenda aos anseios por uma melhor 
qualidade de vida de sua população da forma 
mais plena possível.

Esta figura simplificada resume 

Esta figura simplificada resume a proposta 
de um plataforma integrada.

Projetos de Cidades Inteligentes
baseados em plataformas integradas.

Nesta figura imaginemos como IoT 1, as
câmeras da Secretaria de Segurança, e IoT 2,
as câmeras da Secretaria de Transportes.
Tanto os usuários de uma secretaria quanto
da outra poderão acessar as informações de
todas as câmeras. Um com o objetivo de
controlar o trânsito e o outro para ações de
segurança. Não há necessidade de
duplicação em investimentos nas duas
regiões.
É sempre bom lembrar que os acessos dos
usuários serão sempre controlados por um
sistema de segurança, não permitindo
acessar áreas dos sistemas não autorizadas.

Fig 1 – Plataforma de Integração

Como exemplo do que foi mostrado acima, a
Ericsson, conforme reportagem da
Telesíntese de 17/10/2017, apresentou como
soluções integradas para cidades
inteligentes, a experiência de São José dos
Campos (SP) que resume bem a boa prática
de um município que evoluiu de uma
aplicação para uma multiplataforma, com
ganho de eficiência e economia de recursos.
Em 2001 instalou um sistema de vídeo
monitoramento, que em 2012 tinha 40% das
câmeras inoperantes. Em função disso,
decidiu fazer uma PPP. Mas, diferentemente
da licitação anterior, mudou a forma de
contratação. Deixou toda a parte tecnológica
por conta do parceiro, com a prefeitura
concentrando-se no seu core business: a
prestação de serviços ao cidadão.
Como resultado do projeto, relatou Alberto
Rodrigues, diretor de IoT da Ericsson no
Brasil, em 2016 a taxa de criminalidade na
cidade tinha caído de 10,21 para 8,09 por
100 mil habitantes e a taxa de resolução de
homicídios atingiu 61%, quando a média
brasileira não passa dos pífios 8%.
Mas o melhor é que, este ano, a Prefeitura de
São José dos Campos decidiu aproveitar
melhor a plataforma instalada na cidade, e
agregar um número maior de serviços.
Foram colocados sensores para medir dados
relativos ao meio ambiente - sensores de
temperatura, de emissão de gás carbônico –;
sensores para controle da iluminação pública
com a substituição da luz tradicional por leds
e sensores para controle de WiFi.
“Com isso, por meio de uma mesma
plataforma de gerenciamento, passamos a
controlar vários serviços públicos, desde a
segurança, a mobilidade e a eficiência
energética”, comenta Rodrigues.

Em 06/12/2016 foi realizado o workshop
“Cidades inteligentes: como São Paulo pode
se tornar uma delas”, na Cidade
Universitária da USP.
O objetivo do evento foi discutir como
transformar São Paulo em uma cidade
inteligente – termo que se refere ao uso de
Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), em particular internet das coisas, big
data, computação móvel e na nuvem, para
processar informações no meio urbano e,
dessa forma, aumentar o bem-estar da
população das cidades.
Participaram do encontro pesquisadores de
diversas áreas do conhecimento, incluindo
Saúde, Clima, Biologia, Transportes,
Urbanismo e Ciências Sociais, entre outras,
além de gestores públicos e fundadores
de startups.

Temos observado na prática, esta falta de
visão da importância da integração,
levando muitas vezes a investimentos
desnecessários. Por exemplo: a Secretaria
de Transportes da prefeitura contrata um
sistema de câmeras para controlar o
trânsito numa região da cidade e a
Secretaria de Segurança contrata numa
outra área. Havendo uma plataforma de
integração, as imagens das câmeras
poderão atender as demandas das duas
secretarias.
A figura a seguir, da recomendação 
M3010, do ITU-T, órgão internacional de 
padronização em telecomunicações, ilustra 
o que afirmamos.
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