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1. RESUMO

Este trabalho tem como objetivo discutir a viabilidade de implantação do conceito de

“cidade  inteligente”  na  cidade  de  Santos,  visando  um  novo  modelo  de

gerenciamento, que aumente a capacidade de crescimento, inovação e participação

da comunidade, e desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. 

Palavras-Chave: Cidades inteligentes; Cidades sustentáveis; Relação Porto-Cidade.

2. INTRODUÇÃO

A cidade de Santos-SP tem como uma de suas principais características o fato de

sediar  o  maior  porto  do Brasil.  Além da complexidade urbana representada pela

elevada  densidade  demográfica  de  sua  porção  insular,  as  atividades  portuárias

geram impactos adicionais, que afetam de múltiplas formas a cidade.

Os principais conflitos nessa relação cidade-porto envolvem impactos negativos do

tráfego de veículos de carga associados alta densidade de veículos urbanos, falta de

vagas de estacionamento e poluição veicular, que resultam em gargalos logísticos,

degradação de áreas urbanas e consequente desvalorização de imóveis. 

Considerando as expectativas de ampliação da capacidade operacional do Porto de

Santos,  a  adoção  do  conceito  de  “cidade  inteligente”,  mediante  utilização  de

Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TIC),  tende  a  ser  um  importante

instrumento  de  auxílio  à  gestão  pública,  para  mitigar  esses  impactos,  além  de

propiciar  meios  para  o  gerenciamento  de  energia  e  outras  utilidades  e  serviços

públicos, potencializando a melhoria da qualidade de vida dos habitantes.

3. OBJETIVOS

Estudo de implantação do conceito de “cidade inteligente” na cidade de Santos – SP,

mediante  análise  da  situação  atual  e  suas  interações  regionais,  tendo  como

referência  experiências  similares  nacionais  e  internacionais,  com  ênfase  em

Santander e Barcelona, na Espanha, consideradas como referências internacionais.

4. METODOLOGIA

Para  o  desenvolvimento  do  trabalho  foi  realizada  revisão  bibliográfica,  pesquisa

sobre iniciativas afins, realizadas na cidade de Santos, e benchmarking nacional e

internacional  sobre  o  tema,  seguidos  de  análise  comparativa,  caracterizando-se

como  qualitativa.  O  projeto  também  incluiu  entrevistas  com  atores  locais  e



internacionais,  para  esclarecimentos  de  dúvidas  sobre  a  cidade  de  Santos  em

relação  a  esses  projetos,  tendo  como  referência  o  projeto  SmartSantander,

atualmente em desenvolvimento na cidade de Santander, na Espanha. Por fim, será

realizada pesquisa de campo, para conhecer a percepção e opinião da população de

Santos  em relação  ao conceito  de  “cidade  inteligente”.  Os dados assim obtidos

permitirão avaliar a viabilidade de implantação local do conceito.

5. DESENVOLVIMENTO

Em primeiro momento, é preciso destacar a diferença que existe entre uma “cidade

inteligente” e uma “cidade digital”. A “cidade digital” promove a implementação da

Tecnologia de Informação e Comunicação como ferramenta para o atendimento de

demandas da sociedade. A “cidade inteligente” extrapola a “cidade digital”, atuando

de forma preventiva e dando continuidade às atividades fundamentais da cidade.

Como uma “cidade inteligente”  é projetada para um modelo de desenvolvimento

sustentável,  é possível dizer que uma “cidade inteligente” também é uma cidade

sustentável, respeitando os interesses ambientais, econômicos e sociais.

Para  atender  o  objetivo  desse  trabalho,  foram  considerados  alguns  municípios

brasileiros que se enquadram nos parâmetros de cidades inteligentes, tais como:

Curitiba-PR, Rio de Janeiro - RJ e Porto Alegre - RS, ambas se destacando pelo

emprego de monitoramento urbano através de Centros de Controle de Operações.

Também  foram  consideradas  referências  internacionais  em  termos  de  cidades

inteligentes, mais especificamente na Espanha, como: Barcelona, com seu projeto

22@Barcelona, que se destaca pela revitalização de área industrial, favorecendo a

coexistência  social  com atividades produtivas  e centros  de pesquisas,  formação,

habitação  e  comércio;  e  Santander,  com  seu  projeto  SmartSantander,  que  se

caracteriza pelo alto nível de emprego de dispositivos inteligentes, utilizando-se da

tecnologia da “internet das coisas”, que inclui: medição de temperaturas do solo e ar,

poluentes, nível de luminosidade, sensoreamento de vagas nas ruas e identificação

de necessidade de irrigação de áreas verdes. Tais dispositivos são utilizados para

dar suporte a pesquisas, experimentações tecnológicas e aprimoramento na gestão

pública. 

A cidade de Santos encaminha-se para um modelo de cidade inteligente, com a

construção de um centro operacional, o Centro Integrado de Gestão do Atendimento

e  Monitoramento  Urbano  de  Santos  (COS),  funcionando  nas  áreas  de  trânsito,



serviços públicos e segurança, visando principalmente proporcionar uma resposta

mais rápida e eficiente nas situações de crise ou de grandes mobilizações,  que

ocasionalmente  a  cidade  enfrenta,  utilizando  recursos  de  monitoramento  como

câmeras  e  controle  com  semáforos  inteligentes.  Dentro  desse  modelo,  Santos

apresenta um plano de mobilidade urbano sustentável, com um total de 47,6 km de

ciclovias (90% do seu plano cicloviário),  e utilização do VLT (Veículo Leve sobre

Trilhos). A cidade estuda a possibilidade da implementação do bilhete único, entre o

VLT  e  os  ônibus  municipais,  além  do  emprego  de  sistema  estacionamento

inteligente.

6. RESULTADOS PRELIMINARES

Devido ao papel fundamental que uma cidade exerce para o ciclo da economia, a

incorporação  do  conceito  inteligente  na  cidade  pode  ser  um  instrumento  útil,

adequando a gestão pública ao presente e futuros gerações. É notável que a cidade

de Santos  começa a surgir  como uma cidade inteligente,  a  fim de solucionar  e

prevenir os conflitos que a cidade propicia, podendo ainda ser muito explorado e

implantado os recursos de uma “cidade inteligente”.
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