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  AGENDA  

 

• Cenário  

• Panorama das Iniciativas de Infraestrutura de 
Telecomunicações: 

- Governamentais: Federal, Estadual e Municipal 

- Privadas: Operadoras e Provedores 

• Desafios  

• Recomendações 
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 Cenário – Serviços Públicos, Problemas, Desenvolvimento Sustentável 

 
Segurança 

Pública  

    

Educação   

 
Modernização 

    

Controle 

Eficiência 

Falta d'água leva a fechamento de 
hidrelétrica de Rio Bonito  

 Poluição 

    
 Mobilidade 

    

Saúde 

 Energia 

 Água 
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PNBL - Plano Nacional de Banda Larga  
Decreto 7.175, de 12/05/10 
Art. 4º caberá à TELEBRÁS: 
I - implementar a rede privativa de comunicação da administração pública federal; 
II - prestar apoio e suporte a políticas públicas de conexão à Internet em banda larga para 
universidades, centros de pesquisa, escolas, hospitais, postos de atendimento, telecentros, 
comunitários e outros pontos de interesse público; 
III - prover infraestrutura e redes de suporte a serviços de telecomunicações prestados por empresas 
privadas, Estados, Distrito Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos; e 
IV - prestar serviço de conexão à Internet em banda larga para usuários finais, apenas e tão somente 
em localidades onde inexista oferta adequada daqueles serviços. 

 

Queremos ser a OTT do governo, diz novo presidente da Telebras 

 quinta-feira, 14 de maio de 2015, 19h47  

“O novo presidente da Telebras, Jorge Bittar, tomou posse nesta quinta-feira, 14, com planos 

ambiciosos. A ideia é transformar a estatal não apenas em uma empresa de redes, mas de 
tecnologias estratégicas para o governo. "Queremos ser a OTT do governo", afirmou.” 

http://www.teletime.com.br/14/05/2015/queremos-ser-a-ott-do-governo-diz-novo-presidente-da-
telebras/tt/411831/news.aspx 

 

  Iniciativas Federais 



Nordeste 
Sudeste 
Mapeando 

Norte 
Sul 
Cemig 
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• Abrangência 
•  27 Capitais 
• 322 Pontos de Presença (POPs) 
• Potencial de atendimento  

• 4.283 municípios 

 
• Capilarização  

• Distâncias de até 100 km ao longo dos 
30.803 Km  
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Projeto TELEBRAS  -  PNBL - Oportunidade  

Comentários 
- Telebrás & PNBL – 71 municípios (50/100 Km) Projeto Teórico  
- Telebrás & Estado – Parceria iniciada em  2010 / renovado – 

19/10/2012  

 

• Abrangência - 35 
Municípios  

• Objetivo -  PNBL – 
Municípios:  35 (50km) 
(45%)  - estimativo  

• Status -  cooperação 
técnica  
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• REDECOMEP  - “tem como objetivo implementar redes de alta velocidade nas 

regiões metropolitanas do país servidas pelos Pontos de Presença da RNP. O 

modelo adotado baseia-se na implantação de uma infraestrutura de fibras 
ópticas própria voltada para as instituições de pesquisa e educação 
superior e na formação de consórcios entre as instituições participantes 

de forma a assegurar sua auto-sustentação. 
http://www.redecomep.rnp.br/ 

 

•      VEREDAS NOVAS - Para isso, em parceria com a Telebras e com os governos 
estaduais, a RNP ampliará a infraestrutura de acesso à rede de educação e pesquisa 

brasileira, a rede Ipê, elevando para até 1 Gb/s a velocidade de conexão dos 
campi dessas instituições localizados no interior.” 

http://portal.rnp.br/web/veredasnovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Iniciativas Federais 

http://www.redecomep.rnp.br/
http://www.redecomep.rnp.br/
http://portal.rnp.br/web/veredasnovas


 
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa  
     

Vitória - ES 

    

Brasília - DF 

    

Fortaleza - CE 

    

Iniciativa Redecomep celebra dez anos com redes de alta 
velocidade por todo o país 

http://www.rnp.br/destaques/redecomep 

 39 redes ópticas implantadas: 25 nas capitais e 14 em outras regiões   
2.014 Km e 53 milhões investimentos 
http://www.redecomep.rnp.br/ 
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Projeto RNP – Veredas Novas - Oportunidade 

Comentários 
- Metro – ES - parceria firmada – Redecomep 
- MetroGVIX - parceria firmada  
- Articulação de redecomep - interior 

 

• Abrangência -  17 
Municípios 

• Objetivo -  interligar com 
no mínimo 100 Mbps as 21 
Instituições  

• Status -  Vitória – todas  
Interligadas  

       Interior – interligadas,        
média de velocidade 20 Mbps 
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Cidades Digitais  

• Seleção 2012 - Projeto Piloto – 80 municípios 
“As cidades selecionadas (80) terão pontos de acesso gratuito à internet, em espaços de grande 
circulação definidos pelas prefeituras e receberão softwares de gestão pública para os setores 
financeiro, tributário, de saúde e educação. Os servidores públicos serão capacitados para uso dos 
aplicativos e da rede instalados nos municípios.”(02/07/12) 
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-
projeto-cidades-digitais.html” 

=>  Cariacica  

• Seleção 2013 – PAC - 262 municípios / até 50 mil habitantes. 

=> Afonso Cláudio, Ecoporanga , Pinheiros, Santa Maria do Jetibá 

 

 

 
http://www.mc.gov.br/cidades-digitais 

  Iniciativas Federais - Oportunidade 

ID da 
PROPOSTA 

Região CÓDIGO DO IBGE UF Município 

829 Sudeste 3200102 ES Afonso Cláudio 

1849 Sudeste 3202108 ES Ecoporanga 

1087 Sudeste 3204104 ES Pinheiros 

928 Sudeste 3204559 ES Santa Maria de Jetibá 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/07/governo-seleciona-80-municipios-para-iniciar-projeto-cidades-digitais.html
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Iniciativas Municipais Próprias 
Ex. Vitória, Serra, Cachoeiro de Itapemirim 

Comentários 
- Vitória – Parceria RNP - REDECOMEP 
- Serra – iniciativa própria 
- Cachoeiro – Iniciativa Própria  

 

• Abrangência - município   
• Objetivo -  prover 

infraestrutura municipal 

• Status -  redes 
construídas*  
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 Empresa autorizadas  SCM - Oportunidade 

Espírito Santo  
Empresas Autorizadas de 
SCM – 126 
Abrangência – 50 municípios  
 

Provedores do ES 
Necessidade de criação de uma associação representativa  

Necessária ação de  
articulação do Estado  
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Iniciativas das Operadoras  - Oportunidade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compartilhamento de 
Infraestrutura  Ex. Torres, Swap 
fibras 
 
Compartilhamento de  
Equipamentos – Ex. “RAN 
sharing.” 

Dilma sanciona nova lei para instalação 
de infraestrutura de telecom 
quarta-feira, 22 de abril de 2015 09:14 BRT 
  

Imprimir 

[-] Texto [+] 

 

1 de 1Versão na íntegra 

SÃO PAULO (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff sancionou lei que estabelece 

normas gerais para o processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de 

infraestrutura de telecomunicações no país, com o objetivo de dar maior celeridade 
aos procedimentos para outorga de licenças pelos órgãos competentes. 

A sanção da lei número 13.116 foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da 

União. 

A lei incentiva o compartilhamento de infraestrutura de redes de telecomunicações 
e estabelece que os entes federados promovam a conciliação entre normas 

ambientais, de ordenamento territorial e de telecomunicações. 

"A atuação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal não deve comprometer 

as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer 
serviço de telecomunicações de interesse coletivo", diz a lei. 

A norma estabelece que as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura 

de suporte de telecomunicações em área urbana serão expedidas no prazo máximo 

de sessenta dias a partir da data do requerimento. 

© Thomson Reuters 2015 All rights reserved. 

Lei 13.116 – 20 abril 2015 
A lei incentiva o compartilhamento de 
infraestrutura de redes de telecomunicações 
e estabelece que os entes federados promovam a 

conciliação entre normas ambientais, de 
ordenamento territorial e de telecomunicações. 
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Iniciativas do Governo do Estado 
 do Espírito Santo 

 
 
 
 
 
 

MetroES MetroGVIX Rede do Estado 
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Projeto – Metro – ES  
Parceria – RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)  
 

• Abrangência – Vitória   
• Objetivo – Interligar 92 

pontos  

• Status -  100% implantado 

• Valor –  12,5 Milhões 
      Obs: aumentar a       
disponibilidade da rede 

Comentários 
- Parceria - RNP & Estado -  cessão de  Pares de fibra óptica 
- Parceria – RNP & EDP (Escelsa) – Cessão de Postes 
-     Manutenção – Estado - PRODEST 
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Projeto – Metro-GVIX  
 

• Abrangência – Vila Velha 
Serra, Cariacica, Viana  

• Objetivo – interligar 492 
pontos 

• Status -  Projeto finalizado 
Revisão em função do 
orçamento 

• Valor -  estimado 39 
Milhões 

Comentários 
- Possiveis Parcerias  – Estado,  Municípios, RNP, Telebras e  

Provedores – articulação do Estado  
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Projeto Infraestrutura do Estado 

Comentários 
- Em estudo – possibilidade de parcerias   

 
 

 

• Abrangência  -  Estado  
• Objetivo – interligar 

“todos” os municípios – 73   

• Status -  retomado  

• Valor Estimado ? 
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Desafio – integrar as diversas iniciativa  

Empresas Autorizadas - SCM  
PROVEDORES DE INTERNET 

Iniciativas Próprias 
Municipais 

PROVEDORES 
ESc 
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ESTRATÉGIA  -  COMPARTILHAR e CONSTRUIR 

Compartilhamento  

• Compartilhamento de Fibra óptica + Concessão 

• Compartilhamento de Fibra óptica + PPP 

• Compartilhamento de Fibra óptica + Governo 
 

       Concessão 
• Construção Governo – Lei 8.666/93, seguida de concessão (Lei 

8.987/95)  das fibras ópticas apagadas 

• Concessão (Lei 8.987/95) das fibras ópticas apagadas precedida 
de obra 

       Parceria Público Privada - PPP 
• PPP – Parcial  – apenas da Rede Física 

• PPP – Total – Rede Física e Lógica  
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Recomendação  

Empresas Autorizadas - SCM  
PROVEDORES DE INTERNET 

Iniciativas Próprias 
Municipais 
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