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▪ Contexto e Conceitos

▪ Ciência da Computação e as Cidades Inteligentes

▪ “Caminho para as Smart Cities” (BID, 2016)

▪ Felicidade Urbana :: imersão na IEEE S3C 2017 :: Hackathons? 

▪ Cidades Inteligentes na UFS

▪ Living Lab, Fábrica e Residência em Software na UFS

▪ Bons Caminhos



Contexto e Conceitos



Cidades Digitais e Inteligentes

“ ...  fazem uso sistemático das 
TIC para promover a eficiência 
no planejamento, execução e 
manutenção dos serviços e 
infraestruturas urbanos, no 
melhor interesse dos atores 
que atuam nestas cidades”

Harrison & Donnelly (2011)

“ ... têm por objetivo a melhoria 
na qualidade dos serviços aos 
cidadãos ... o estabelecimento 
de sistemas integrados
baseados em TIC não é um fim 
em si, mas são mecanismos por 
meio dos quais os serviços são 
fornecidos e as informações 
são compartilhadas.”

Nam & Pardo (2011)
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CIDADES INTELIGENTES

ALGUNS PILARES DAS ÁREAS FINS

governança | educação | saúde | segurança
| mobilidade urbana | meio ambiente | 
fontes de energia | água
| arquitetura e urbanismo | entre outras...



Cidades Inteligentes

“... inclui tecnologias que promovem:

o monitoramento e gerenciamento das infraestruturas urbanas; 

soluções de colaboração em redes sociais;

sistemas especializados de atenção à saúde e educação; 

sistemas para o tratamento de grandes volumes de dados (Big Data, Business Inteligence..); 

sistemas de georreferenciamento, sensores e de inteligência artificial 

(...)

Que respondem rapidamente a eventos ocorridos no mundo físico, 

desencadeando processos digitais com consequências imediatas e significativas, 

conectando pessoas, empresas e poder público a qualquer tempo e em qualquer lugar 

(Dirks et al., 2010; Allwinkle & Cruickshank, 2011; Wolfram, 2012)



Computação e Smart Cities

IoT

Big Data

Open Data

Plataformas Abertas de Software (Middlewares)



IoT – Internet das Coisas

... Conecta dispositivos
eletrônicos utilizados no dia-a-
dia (relógios, eletrodomésticos, 
eletroportáteis, máquinas 
industriais, meios de transporte, 

etc.) à Internet





IoT Era – Industry 4.0

“IoT in 2020: 50 billions of smart
objects” 
(Cisco, 2011)

“IoT in 2025: 100 billions ...”
(Huawei, 2016)

“5G into 2020 ~ 2030”

“5G Brazilian model will be launched in 

next September ... ”

(INATEL, 2017)



Mineração em Bases de Dados Públicas
(NASA, OCDE, IBGE, INPE, INPA, INJ, TCU, MP...)

Monitoramento via Dispositivo Ubíquo Pessoal
(sensores urbanos, câmeras IP, celulares, relógios inteligentes...)

Big Data



Big Data :: Artificial Intelligence

“ Watson (IBM) may substitute making
decisions in so many different medical 
specialits”

“... the Plethora of Tecnology”

“Data issue will be a huge deal”



Open Data :: Dados Abertos

“ ... são informações que qualquer 
pessoa pode acessar, usar e
compartilhar 
(via App ou outros sistemas legados) 

(...)

Dados abertos devem possuir uma 
licença que certifica se os dados são 
abertos e, sem ela, eles não podem ser 
reutilizados.”

Open Data Institute, 2016



Data Science :: Ciência dos Dados

“ ... refere-se à área da Computação que 
reúne, organiza e combina dados para 
que eles evidenciem fatos ou situações ”

... 

• Avalia as informações disponíveis sob 
vários aspectos

• Auxilia a tomada de decisões com base 
em estudos concretos

• Infere novas relações e associações
cognitivas não usuais ou triviais aos seres 
humanos



Open Data :: exemplos
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Open Data :: exemplos tupiniquins





Arquiteturas de Software para Cidades Inteligentes
Future Internet Core Platform: FI-WARE; 

Smart Objects for Intelligent Applications (SOFIA); CRYSTAL; e padrões (oneM2M, NGSI, etc.) 



CIDADES INTELIGENTES

NA VISÃO DA COMPUTAÇÃO (ÁREA MEIO)



O que é  
a FIWARE?

“É uma plataforma aberta 
com um conjunto de APIs

que facilitam o 
desenvolvimento de 

aplicações inteligentes em 
vários setores verticais.”



O seu catálogo é composto 
de vários componentes



Facilita o acesso, coleta, 
processamento, 

publicação e análise de 
informações de contexto 

em grande escala. 
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para gerenciar serviços.
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“Caminho para as Smart Cities”

Da Gestão Tradicional para a Cidades Inteligente (BID, 2016)



Caminho até a Smart City

BID, 2016
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Felicidade Urbana

-Participação Cidadã via Hackatons? UseCases?
- 90% Sociology | 10% Tech

The Kingdom of Bhutan



Urban Happiness

▪ Derrick de Kerckhove
(IEEE Summer School on
Smart Cities 2017 in Natal)
– Sociólogo

– TED Talker

– Autor de:  
“The Skin of Culture” 
“ Connected Inteligence”
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Filipinas, 2002 :: Liter of Light NPO

▪ Brasil, 2013 :: ONG Litro de Luz nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, DF, PB, RJ, SC, SP... 



Smart City 3.0 :: Urban Happiness

+ Humana

+ Criativa

+ Sustentável

+ Inovação

+++ Feliz 

“Envolve people in decisions”

“Talk with passion, proud ... ”

“ Use Tech to transform good behavior”

“Look the neighborhoods ...”

“... involve the Rector/Mayor”



Design Thinking

“Keep the data rolling to create value”

“Data is the ‘bload’ of the city”

“Replication of simple solutions”

“The human user is the bad part of an ITS”

“Put the people in the middle: bottom up solutions! ”

“Look to people, empower than and think in Technology”











EducaNatal
Group E – Education

Georeferenced Information

Luis Paese (Student, UFRGS)
Jonas de Macêdo (MSc Student, UFRN)
Eliudson Silva (SME - Municipality)
Charles Madeira (PhD, UFRN)
Rogério P.C. do Nascimento (PhD, UFS)



Community and Parents App/Website features

Geolocation

General school 
performance

Vacancies

Infra 
Happiness

Information about schools Alerts to the students’ parents

• Meetings;

• Events;

• Absences.

48

IEEE International Summer School on Smart Cities



Principal and Manager App/Website features

49

IEEE International Summer School on Smart Cities

Geolocation

General school
performance

Alerts

Infra Happiness

Information about schools

Violence rates

Staff management

Alerts to the managers 
(SME Natal)

• Infrastructure;

• Staff;

• Security.

The principal can upload 

pictures/videos/docs related to 

the alert/event. 



Cost Structure

50

• Design and Development;

• $ 10,000.00

• Deployment and Training;

• $ 2,000.00

• Maintenance of the Software.

• $ 10,000.00/annually

IEEE International Summer School on Smart Cities





Hackatons? Prós e Contras (Kiev Gama, 2017)



Cidades Inteligentes na UFS



Iniciativas Identificadas na UFS

▪ Eficiência Energética UFS e Sistemas Fotovoltaicos
– DEL

▪ Circulando / Procurando por.../ 
– DAU

▪ 18  ações ou projetos  identificados... 
– DCOMP 

(...)

– Iniciativas de outros órgãos, departamentos ou núcleos?

▪ Certamente há várias iniciativas isoladas... 



Iniciativas Identificadas na UFS



Possíveis Financiamentos Sustentáveis

▪ via Importa Fácil CNPq (máx 10 mil dólares)

▪ via parceria com governo municipal/estadual/federal

▪ via parceria público/privada

▪ via órgãos de fomento
– Projetos de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico

▪ ... que podem, inclusive, gerar recursos financeiros  
– via FAPESE

– via SEBRAE

– via BNB

– etc.



Arquitetura FI-WARE no DCOMP/PROCC 
Projeto INCUBATE, 
entre outros ...



Living Lab,

Fábrica de Software e

Residência em Software na UFS

... com possibilidade de parcerias externas



Living Lab (projeto submetido UFS/Fapese/i9TI/BNB)

Equipe Multidisciplinar [DAD,DAU,DEL,DCM,DCOMP,INFRAUFS,NTI,PPGPI]

▪ Parcerias

– membros do INES – Instituto Nacional de Engenharia de Software (INCT para a ES)

– Acadêmicas: UFERSA, UFC, UFPE, UFRN, USP, Universitat de València (Espanha), Aveiro, do Algarve, Minho e Porto (Portugal) …

– Assessores do GR da UFS (“Grupo de Inteligência da Reitoria” – trabalho multidisciplinar , para cada pilar das CI… )

– Sinergia entre todas as linhas de pesquisa do PROCC – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFS

– … novas Parcerias? Estamos de portas abertas! 

▪ Artefatos gerados

– Dispositivos de IoT

▪ criação de dispositivos e sensores via impressoras 3D

▪ que conversam uns com os outros e com os Sistemas Computacionais legados via FIWARE

– Produtos de Software

▪ App, Web ou Desktop com informações transparentes para o cidadão

– Serviços de Software

▪ que conversam com grandes bases de dados abertas: OCDE, INEP, INPE, IBGE, etc. via Open Data

▪ Pilares neste projeto inicial …

– Mobilidade Urbana (frota de 120 taxis, VANET, etc.)

– Energia (controle do consumo, automação e eficiência energética)

– Agrifood [Agronegócio ou Agricultura Familiar] (piscicultura, irrigação, produção familiar de queijos coalhos, etc.)



Fábrica de Software (parceria DCOMP/NTI)

▪ Linha de Produto de Software
– desenvolvimento de Produtos de Software em larga escala

– construção de módulos e sistemas para o SIGAA 

– produtos e servições para a Smart.UFS.br

▪ Público-Alvo
– Formandos e Egressos dos cursos do DCOMP (1.200 alunos) 

▪ Sistemas de Informação

▪ Ciência da Computação

▪ Engenharia da Computação

– outros cursos de áreas afins da UFS e insituições regionais vizinhas (por exemplo, IFS..)

▪ Modelo testado com Sucesso por colaboradores nossos

– IMD – Instituto Metrópole Digital (UFRN), Cin – Centro de Informática (UFPE), …

▪ Prefeitura de Natal, Motorola, Sansung, etc.



Residência em Software para CI na UFS

▪ Desenvolvimento de Software de Excelência com baixo custo para os parceiros

– Residentes serão finalistas e egressos (bolsa igual a médicos residentes em Medicina)

▪ Suprir demandas de Cidades Inteligentes em

– Sergipe e Região Nordeste

– UFS e órgãos públicos parceiros

▪ Oferecer soluções inteligentes a outros órgãos públicos

▪ da  APF – Administação Pública Federal

▪ dos governos estaduais e municipais

▪ Possibilitar Inovação para empresas locais e startups incubadas

▪ “Infelizmente, os governos confiam mais nas empresas, do que nas universidades!”

… na plateia, algum primo rico interessado?

▪ MPU, DPU, TCU, TCE, TRT, Justiça Federal, TJSE …



Caminhos a seguir

... encaminhamentos



O que vem a seguir ...

 Identificar outras Iniciativas  de CI 
Sustentáveis na UFS

Consolidação do Living Lab

 Projeto FUNDECI-BNB ?!

Ações com outros pareceiros

 Ativação da Fábrica de Software em

parceria com o NTI



O que vem a seguir ...

 já identificamos 21 projetos ::
18 do DCOMP/PROCC e
3 do DAU/DEL

 Plataforma Aberta FIWARE

 Portal de Dados Abertos

App Doação de Alimentos

Monitoramento Aedes Aegypti

Big Data: GO! Caronas | Track (machine 
learning) | Cidades (crowdsourcing) | Bus | Gas 

Transporte Inteligente (ITS): via
Beacons, RFID, QRCode e Câmeras IP

SUS Movel

Home Care

 Smart Parking

 localização e deslocamento visuais
para usuários dos Campi da UFS (DAU)



O que vem a seguir ...
já identificamos 21 projetos ::
18 do DCOMP/PROCC e
3 do DAU/DEL

UFS + horário aulas, RESUN, + info

Projettus: Projetos Acadêmicos

NoSQL – Apps Tomadas de Decisão

AVA | MOOCS – oficinas e cursos

Bolso Virtual – finanças pessoais

 Sincronização Semáforos – Algoritmos 
de Otimização Multiobjetivos

 automação Residencial de baixo custo

Cluster de baixo custo via ARM

 controle endemias GeoAedesSocial

 Sistema Fotovoltáico

Eficiência Energética (3 projetos)



O que vem a seguir ...
 Formar Pessoas com know-how em
Cidades Inteligentes e criar um

Ecossistema Sustentável

Transferência Tecnológica para  
governos estadual e municipais, empresas, 
startups … possíveis/iminentes parcerias:

SEBRAE

 PMA, SEMICT -> HackAJU ?

TRT

 SSP, SMTT, SEED …

IBGE

Duratex – Hydra Corona

… e vocês, da plateia ? 

… Residência em Software para
Cidades Inteligentes (DCOMP)



Brasil, 2017

▪ De Marca insights ...



Brasil, 2017

▪ Aqui existem mais de 4.000 países com menos de 50.000 habitantes
– a maioria afastado dos grandes centros urbanos

▪ Muitos “deles” ainda nem possuem água potável

▪ Como “eles” poderiam gerir projetos de Cidades Inteligentes?
– recursos escassos

– capital humano limitado

– como atrair investimentos ?

▪ Serão necessários muitos prefeitos com essa visão que compartilhamos hoje

▪ Agencias de financiamento regional poderia ser uma solução?



USA, 2017

Bill Gates Commencement Address

“ A inteligência não é tão importante quanto eu achava que era e tem muitas formas diferentes”

“Você sabe muito mais do que eu sabia quando tinha sua idade”

“Você pode começar a combater a desigualdade mais cedo, seja em sua própria comunidade ou 
num país a meio mundo de distância”

“Meça sua felicidade vendo se as pessoas próximas são felizes”

.. Leiam “Os Anjos Bons da Nossa Natureza”, de Steven Pinker



Bons caminhos!

Obrigado pela atenção...

rogerio@dcomp.ufs.br 

@Patricium


