SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS
PARA CIDADES
INTELIGENTES

O Parque
Tecnológico
Itaipu

Propósito
“Integrar e transformar conhecimentos
e tecnologias em soluções para o
progresso da sociedade.”

Criado em 2003, como parte de ações para
impulsionar o desenvolvimento sustentável
por meio da tecnologia, inovação, educação
e turismo.

Missão
“Gerir o ecossistema de inovação do Parque Tecnológico Itaipu, para desenvolver Ciência, Tecnologia,
Inovação e Negócios, resultando em riqueza e bem-estar para a sociedade”

Experiência em
Cidades Inteligentes
Living Lab PTI

MoVE

O PTI oferece experiência, qualificação e espaços para
testes e experimentação de tecnologias inovadoras
em cidades inteligentes, que auxiliam os gestores públicos na tomada de decisão e promovam a qualidade
de vida do cidadão

Rua Inteligente Londrina SandBox - Vila A Inteligente

VEM DF

17 Veículos
Renault Twizy

16 Veículos
Renault Twizy

08 Eletropostos

35 Eletropostos

VEM PR
10 Veículos
Renault Zoe
10 Eletropostos

HUB Iguassu
de Inovação

Inovação em Cidades Inteligentes para
o Brasil e a América Latina
Ambiente propulsor de tecnologias, fornecedores
e modelos de negócios com foco em smart city,
interagindo com startups, aceleradoras, equipe de
negócios, investidores, universidades, institutos
de pesquisa, pesquisadores, docentes, agências de
fomento e outros.

Vitrine tecnológica no living lab
no PTI e vila a inteligente
Ecossistema de inovação em
crescimento no Brasil e Paraguai
Infraestrutura de qualidade para
suportar novas tecnologias
Apoio e mentoria do PTI com
ampla experiência em suas áreas
de competências
Parcerias para diversificação e
potencialização de plataformas
tecnológicas

O BAIRRO VILA A INTELIGENTE
4 KM²
+3 mil casas e
estabelecimentos
Hospital referência do Paraná
Área verde com infraestrutura
para bicicleta e exercícios
11 mil habitantes
Semáforos Inteligentes

Câmeras de
reconhecimento facial

Infraestrutura LoRa

Conectividade wi-fi

Pontos de Ônibus

CCO Vila A

Sensores Ambientais

Estacionamento
Inteligente

Câmeras de reconhecimento
de Placas

Monitoramento
Qualidade de Água

Espaço de eventos
Mercado público, novo ponto
turístico
Universidades e Escolas

BAIRRO
INTELIGENTE

Experimentação de tecnologias
em ambiente Sandbox

Prazo de Implementação: 4 Meses
Problemática e Solução

Criação de políticas públicas para ambiente real de atração e
testes de tecnologias inovadoras.

Público Alvo
Instituições Públicas (Prefeituras).

Entrega e Benefícios para Sociedade
● Melhor qualidade de vida do cidadão
● Divulgação da cidade com tecnologias
inovadoras
● Empreendedorismo e atração de recursos
● Criação de políticas públicas
● Espaço destinado à demonstração de
tecnologia

Investimento
R$ 2,5 Milhões

Segurança pública
inteligente

Prazo de Implementação: 6 Meses
Problemática e Solução
Sistema de monitoramento e segurança municipal, para combate
a criminalidade.

Público Alvo
Município e órgãos de segurança pública.

Entrega e Benefícios para Sociedade
●
●
●
●
●
●

Reduz ocorrência de crimes
Sistema de leitura de placas veiculares
Infraestrutura de câmeras
Integração inteligente com sistemas de segurança
Eficiência na alocação de força policial
Análise inteligente para cruzamento dos dados

Investimento
R$ 5 Milhões

CIDADÃO
SEGURO

MOBILIDADE E
TRÁFEGO
INTELIGENTE

Mobilidade compartilhada e
IA para semáforos
Prazo de Implementação: 12 Meses
Problemática e Solução
Plataformas de gestão e compartilhamento de veículos elétricos
e Inteligência artificial aplicada a semáforos.

Público Alvo
Instituições Públicas (Prefeituras; Autarquias).

Entrega e Benefícios para Sociedade
● Redução de custos e otimização de frota
● Redução de poluentes
● Sistema de gestão e compartilhamento de
frota
● Eletropostos
● Sistema autônomo de gestão de trânsito
● Incentivo à mobilidade sustentável

Investimento

R$ 5 Milhões

LABMaker Pedagógico e
Robótica didática
Prazo de Implementação: 12 Meses (500 kits)
Problemática e Solução
Espaço para ideação, prototipação, educação e aplicação de
metodologias ativas sobre programação e robótica.

Público Alvo

Instituições Públicas.

Entrega e Benefícios para Sociedade
● Espaços para atividades aplicadas em programação
e robótica
● Disponibilização de Kits pedagógicos para alunos
e professores
● Fortalece cultura científica e metodologia ativa
● Formação de capital intelectual tecnológico

Investimento
R$ 4 Milhões

ROBÔ
PEDAGÓGICO

ILUMINAÇÃO E
MONITORAMENTO
INTELIGENTE

Iluminação pública
e telegestão
Prazo de Implementação: 6 Meses
Problemática e Solução
Atualização tecnológica da iluminação pública integrada à câmeras e
sensoriamento para monitoramento de áreas estratégicas.

Público Alvo
Instituições Públicas (Prefeituras, Autarquias)

Entrega e Benefícios para Sociedade
● Sistema autônomo de iluminação
pública
● Monitoramento de bens públicos
● Redução de custos
● Promoção de segurança em vias
públicas

Investimento
R$ 2 Milhões

Conectividade
Pública
Prazo de Implementação: 6 Meses
Problemática e Solução
Infraestrutura física para rede de conexão sem fio em ambientes
públicos.

Público Alvo
Instituições Públicas (Prefeituras, Autarquias, Escolas) e
Associações Comerciais

Entrega e Benefícios para Sociedade
● Promove equidade de acesso virtual à população
● Rede banda larga e pontos de conectividade Wi-fi
em ambientes públicos
● Infraestrutura livre para micro empreendedores

Investimento
R$ 5 Milhões

MORADOR
CONECTADO

IDEALIZADORES

Av. Tancredo Neves, 6731 | Caixa Postal 2039
CEP 85.867-900 | Foz do Iguaçu -Paraná
DNI.Diretoria de Negócios e Inovação
NIT. Núcleo de Inovação Tecnológica
Alisson Rodrigues Alves – Gerente NIT
Cel: +55 (45) 9 9982-0100
Email: alisson@pti.org.br

