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Rafael GaldinoRafael Galdino
* Formado em Marketing Estratégico 
    Faculdade Paraibana de processamento de dados
* Certificado MTCNA 1103NA155
* Criador do Primeiro E-BOOK no brasil de Mikrotik
* Moderador de diversas comunidades de Mikrotik  “Orkut”
* Administrador de redes: Linux / Freebsd / Win server / RouterOS / Cisco
* Suporte Técnico na ANID www.anid.com.br
* Suporte Técnico na Speedr www.speedr.com.br
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A cidadeA cidade
* Possui a décima maior economia do estado da Bahia
* É responsável por 60% da produção de grãos do estado 
* Sua renda per capita é uma das maiores do Brasil

                                Distante: 530Km de Brasília-DF
                                               461Km de Palmas-TO
                                               943Km de Salvador-BA
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O que seria Cidade Inteligente?O que seria Cidade Inteligente?
Interligação de PSF’s , Escolas e secretarias do Interligação de PSF’s , Escolas e secretarias do 
município através de Rede  sem fio.município através de Rede  sem fio.
•Prover a Inclusão Digital com Internet em praças Prover a Inclusão Digital com Internet em praças 
““Wifi-Zones” e para a população com IPTU em dia.Wifi-Zones” e para a população com IPTU em dia.
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Antes do ProjetoAntes do Projeto
 Rede Interna* com 193 Maquinas,Rede Interna* com 193 Maquinas,
        e externa** cerca de 480 Maquinas.e externa** cerca de 480 Maquinas.
 Problemas Freqüentes: Hardwares e gastos Problemas Freqüentes: Hardwares e gastos 

desnecessários com TI.desnecessários com TI.

 Realidade: resuma o que aconteceu em Realidade: resuma o que aconteceu em 
relação ao planejadorelação ao planejado
 liste as diferenças em relação às datas originais  liste as diferenças em relação às datas originais  

(x semanas de atraso, x meses adiantado, etc.)(x semanas de atraso, x meses adiantado, etc.)

• * Na sede da prefeitura
• ** entre escolas, psf’s, orgãos municipais
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Gastos X EconomiaGastos X Economia

 Realidade: resuma o que aconteceu em Realidade: resuma o que aconteceu em 
relação ao planejadorelação ao planejado
 liste as diferenças em relação às datas originais  liste as diferenças em relação às datas originais  

(x semanas de atraso, x meses adiantado, etc.)(x semanas de atraso, x meses adiantado, etc.)
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Gastos X EconomiaGastos X Economia

 Realidade: resuma o que aconteceu em Realidade: resuma o que aconteceu em 
relação ao planejadorelação ao planejado
 liste as diferenças em relação às datas originais  liste as diferenças em relação às datas originais  

(x semanas de atraso, x meses adiantado, etc.)(x semanas de atraso, x meses adiantado, etc.)
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Projeto Projeto 
• Ativação da ERB Prefeitura “ponto central de WIFI”Ativação da ERB Prefeitura “ponto central de WIFI”
• Interligação de 57 pontos municipais e PSF’sInterligação de 57 pontos municipais e PSF’s
• Criação de 6 ERB's Para dar maior coberturaCriação de 6 ERB's Para dar maior cobertura
• Internet na Bahia Farm Show *Internet na Bahia Farm Show *
• Rede Totalmente Roteada, OSPF com Vlan'sRede Totalmente Roteada, OSPF com Vlan's

 Isso em 5 mesesIsso em 5 meses
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Status do ProjetoStatus do Projeto
 Cidade com cerca de 95%* de coberturaCidade com cerca de 95%* de cobertura
 4 ERB instaladas e duas para serem ativadas4 ERB instaladas e duas para serem ativadas
 37 pontos interligados e em funcionamento.37 pontos interligados e em funcionamento.
 5 praças com internet gratuita e 5 para serem ativadas5 praças com internet gratuita e 5 para serem ativadas
 Sistema todo gerenciado em tempo real.Sistema todo gerenciado em tempo real.
 Atualmente 46 famílias beneficiadas com internetAtualmente 46 famílias beneficiadas com internet

Projeto em aproximadamente 70% de conclusãoProjeto em aproximadamente 70% de conclusão

5% área Rural que ainda
Está sendo estudado outros 
Meios de conexão a rede
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Pontos Pontos 



www.hiamina.com.br

Pontos Pontos 

TOTAL = 57 Pontos
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Pontos RemotosPontos Remotos
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Torre - PrefeituraTorre - Prefeitura
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ERB – Mimoso-2ERB – Mimoso-2
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ERB – Santa CruzERB – Santa Cruz
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ERB – Câmera dos VereadoresERB – Câmera dos Vereadores
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Cobertura PlenaCobertura Plena
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Mão na MassaMão na Massa
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Mão na MassaMão na Massa
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Tela do Hotspot – Trial UserTela do Hotspot – Trial User
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Repercussão da Mídia

www.conexaolem.com www.zda.com.br
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Repercussão da Mídia

www.diariodooeste.com.br

Entre outros na internet
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Estrutura Lógica Estrutura Lógica 
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Novidades na CidadeNovidades na Cidade

3º Lugar no projeto de Formento a inclusão 3º Lugar no projeto de Formento a inclusão 
digital pelo Ministerio de Ciências e digital pelo Ministerio de Ciências e 
técnologiatécnologia

mais de 2,4 Milhões para investimentos em mais de 2,4 Milhões para investimentos em 
Gpon / Wimax / Servidores / Segurança / Gpon / Wimax / Servidores / Segurança / 
Monitoramento / telecentros .Monitoramento / telecentros .
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Divulgação LocalDivulgação Local

http://diariodooeste.com.br/60-km-de-rede-http://diariodooeste.com.br/60-km-de-rede-
otica-para-internet-gratuita,15785/otica-para-internet-gratuita,15785/
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RouterOS MikrotikRouterOS Mikrotik
Pode e deve ser a sua soluçãoPode e deve ser a sua solução??

Perguntas???
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AgradecimentosAgradecimentos

www.hiamina.com.brwww.hiamina.com.br
www.luiseduardomagalhaes.ba.gov.brwww.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br
www.speedr.com.brwww.speedr.com.br

http://www.hiamina.com.br/
http://www.luiseduardomagalhaes.ba.gov.br/
http://www.speedr.com.br/
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Contatos

E-mail: sup.rafaelgaldino@gmail.com
Telefones: 11-4063-1691 / 71-4062-9091 / 83-9929-0033
Site: www.hiamina.com.br
Site: www.servidoresmikrotik.com.br

Obrigado a Todos

http://www.hiamina.com.br/
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