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Objetivo do Projeto 

Banda Larga para Todos 
 

Banda Larga para o Governo 
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Objetivos do Projeto 

• Geral 
– Promover a integração 

das cidades, aumentando 
a eficiência,  eficácia e 
qualidade dos serviços 
públicos no Estado, assim 
como melhorar o 
dinamismo econômico 
de empresas ampliando 
a geração de riqueza 
para a Bahia 

• Específicos 
– Permitir a implantação 

ou fortalecimento de  projetos do 
Estado, tais como: SEC (Educação a 
Distância), SESAB (telemedicina), SAEB 
(SAC) e SSP (Vigilância eletrônica), por 
meio do atendimento a pontos de 
interesse 

– Promover a inclusão digital da 
população a partir da implantação de 
uma rede de alta velocidade que 
efetivamente alcance todo o território 
do Estado 

 



Justificativas 
 

A Bahia é um dos estados mais 
atrasados em penetração 
digital. 
– Ocupa a 22ª posição dentre as 

unidades da federação em 
pesquisa que analisa a penetração 
de acesso digital por domicílio 
(Fonte: Anatel). 

– O Estado da Bahia possui a maior 
parte da infraestrutura de 
Telecom na sua faixa litoral, sendo 
a porção continental atendida por 
antenas. 
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Fonte: Anatel 

Por  velocidade 
de acesso 

Baixa Velocidade 



Justificativas 
 

O aumento de banda larga tem 
correlação com o aumento 
do PIB nos municípios.  
– Em países menos 

desenvolvidos cada 10% de 
aumento na banda larga 
representa + 1,38% do PIB.  

    (Fonte: Banco Mundial) 
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Justificativas 

Os valores de custeio atuais 
são muitos altos tanto para o 
governo como para a 
sociedade. 
– Necessidade de banda larga 

para melhoria da qualidade no 
atendimento de serviços 
públicos, principalmente nas 
áreas de educação, saúde e 
segurança pública. 
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Potenciais benefícios Banda Larga 
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Ensino a distância 

Videomonitoramento 

Telesaúde 

Serviços Públicos Comércio Eletrônico 
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Como viabilizar 
uma Rede de 
Banda Larga  
no Estado da 

Bahia ? 



Vetores do Plano de Banda Larga 
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Visão: Backbone + Backhaul 
Oferta de serviço de 
conectividade digital em banda 
larga em todos os municípios 

Polos regionais interconectados 
por fibra óptica em anel 

Interligação das cidades aos 
polos regionais através de 
fibras ópticas ou rádios de 
alta capacidade 

Fonte: Secti 



Internet 

Fibra nas escolas 
e unidades de 

saúde. 

Última                      Milha 



Fase 1 (Ativas) Fase 2 (Em fase de projeto executivo) 
GUANAMBI 
ITABERABA 
ITABUNA 
JUAZEIRO 
LAURO DE FREITAS 
NILO PEÇANHA 
PIRAI DO NORTE 
URUÇUCA 
VITORIA DA CONQUISTA 

ABARÉ 
ANAGÉ 
ANGUERA 
BAIANÓPOLIS 
BARRA 
BARRA DO CHOÇA 
BOAVISTA DO TUPIN 
BOM JESUS DA SERRA 
BREJOLÂNDIA 
 

BUTIRAMA 
CORONEL JOÃO SÁ 
COTEGIPE 
CURAÇA 
ENCRUZILHADA 
GUARATINGA 
JEREMOABO 
PEDRO ALEXANDRE 
PIATÃ 

PRESIDENTE TANCREDO 
NEVES 
RAFAEL JAMBEIRO 
RIACHO DE SANTANA 
RIO DO PIRES 
SANTA RITA DE CÁSSIA 
SÃO DISIDÉRIO 

Cidades Digitais 

Fonte: Ministério das Comunicações 
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Durante o projeto é importante o entedimento da estrutura de fibras já 
presente no Estado … 

Fonte: Rede Cidades Digitais / Telebras 

Cidades Digitais 

Pontos a considerar para o faseamento 

 Fibras existentes e em implantação 
 Estrutura nas Cidades Digitais 

 Fibra óptica instalada 
 Pontos de Presença em operação 

 Capacidade instalada de cabeamento, 
estações e ERBs no estado 

 Demanda das MVNOs por rede 
 Capacidade de rede excedente 



Xique-Xique 
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Ações em Andamento 

Fonte: Seinfra 

Aprox. 460 km de fibra óptica 

Chamada pública em 
elaboração com a Seinfra  
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Torres do IRDEB 

Fonte: IRDEB 

Torres do IRDEB 

Xique-Xique 

Utilização compartilhada  de 
aproximadamente 410 torres do 

IRDEB para o projeto Banda Larga na 
Bahia. 



17 Fonte: RNP. 

185 km de fibra óptica existente 
600 pontos de atendimento (2016) 

Infovia Digital da Bahia - IDB 
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Estratégia 
PPP 



Vantagens do Modelo de PPP 

• Aporte de capital (CAPEX) será feito pelo parceiro 
privado 

• Maior celeridade na construção da rede óptica 
• Garantia da melhoria contínua dos serviços 

prestados, através do monitoramento de 
indicadores de desempenho 

• Garantia de atualização ou inovação tecnológica  
• Perenidade das operações por até 35 anos 



Vantagens do Modelo de PPP 
• Integração com o legado de ativos e 

potencialização de seu aproveitamento 
• Possibilidade de incluir as permutas já existentes 

no contrato ou prever permutas no futuro 
• Exploração de receitas acessórias 
• Possibilidade de definição de tarifa máxima para 

serviços acessórios 
• Aumento da transparência na gestão pública 



Potenciais Demandas Públicas e Privadas 

Demanda 
privada 

Operadoras  

Links dedicados 

Saúde 

Educação e CTI Demanda 
pública 

Segurança 

Cidades Digitais 

• Prestação de serviços para operadoras que necessitam ampliar 
sua capacidade de trafego de dados 

EXEMPLOS DE VALOR AGREGADO VIABILIZADOS 

• Volume de tráfego de dados (bancos e empresas) 
• Confiabilidade da rede 
• Limitação da velocidade de links oferecidos 

• Serviço de Segunda Opinião Médica 
• Prontuários eletrônicos unificado 
• Central de laudagem 

• Ensino à distância 
• Desenvolvimento científico e tecnológico 
• Diversidade de fontes de pesquisa 

• Vigilância eletrônica 
• Melhor suporte à tomada de decisões 

• Desenvolvimento social 
• Inclusão digital 
• Ampliação dos canais de atendimento - Sac 
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