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APRESENTAÇÃO
parceiras (empresas, instituições de educação, instituições de ciência e tecnologia, 
órgãos federais), todos atuando no fomento à inovação, pesquisa, tecnologia e 
empreendedorismo. 

Em 2021, um ano de recuperação da economia e bem-estar social, ainda em 
período pandêmico com adversidades e intempéries, o PTI-BR colheu bons frutos do 
esforço sinérgico de seus colaboradores. Confira a seguir os resultados expressivos da 
instituição. 

Inovação, tecnologia, negócios e ciência. Por meio destas palavras, podemos traduzir 
a atuação do Parque Tecnológico Itaipu-Brasil. Criado em 2003 para dar suporte às 
demandas de sua mantenedora, a Itaipu Binacional, atualmente o PTI-BR está à frente 
de projetos que atuam integralmente no desenvolvimento da região Oeste do Paraná. 

Seu rico ecossistema é composto por empreendimentos próprios e instituições 



5 6Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

RELATÓRIO DE RESULTADOS 2021 RELATÓRIO DE RESULTADOS 2021

Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

S U M Á R I O Mensagem Almirante Anatalicio Risden Junior ........................... 8 
Mensagem General Eduardo Garrido ..........................................10
Premiações ............................................................................................11
Linhas temáticas de atuação ...........................................................13
Estrutura de Governança ..................................................................14
Estatuto que nos rege ........................................................................15
Conselho Diretor ..................................................................................17

Conselho Curador............................................................18
Conselho Fiscal.................................................................18

Código de Conduta e Integridade .................................................19
Compliance ............................................................................................19
Valores .....................................................................................................20
Mapa estratégico ..................................................................................21
Macroprocessos empresariais .........................................................23
Conheça a cadeia de valor do PTI.................................................24
Quem somos nós: estrutura organizacional ..............................25
Desenvolvimento de soluções tecnológicas .............................28
Publicações ............................................................................................47
Principais Parceiros ..............................................................................48
Catálogo de soluções .........................................................................49
Spin-Off LASSE .....................................................................................50
Gestão educacional: fomento à ciência e educação ..............51
Gestão e Operação do Turismo Itaipu .........................................55
Gestão do Ecossistema de Inovação ...........................................61

Acelera Foz.......................................................................63
Incubadora Santos Dumont.......................................64
Centro de Empreendedorismo.................................65
Inovação em números.................................................71

Núcleo de Inovação Tecnológica ...................................................73
Cidades Inteligentes ...........................................................................75
Eficiência operacional .........................................................................77
Fontes de Receitas ..............................................................................79

Resultado contábil.........................................................81
Plano de sustentabilidade ................................................................83
Principais eventos e visitas em 2021 ..........................................85
Ações estruturantes em desenvolvimento .................................89
Lembrando de 2021, pensando em 2022... ............................94



7 8Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

RELATÓRIO DE RESULTADOS 2021 RELATÓRIO DE RESULTADOS 2021

Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

O Parque Tecnológico Itaipu - Brasil contribui 
com o desenvolvimento de soluções tecnológicas 
que geram valor e progresso para a sociedade. É 
um ambiente propício para que a inovação acon-
teça, por meio do empreendedorismo e da pro-
moção da ciência e tecnologia, que resultam no 
desenvolvimento regional, geração de riquezas, 
emprego e bem-estar para a sociedade. 

O PTI-BR tem estimulado o movimento das 
startups, criando ambientes favoráveis para a ge-
ração de novos negócios, desenvolvimento, testes 
e validações de soluções tecnológicas. São inicia-
tivas e parcerias que promovem a sinergia e a 
troca de conhecimentos em prol do desenvolvi-
mento de soluções que se sucedem na melhoria 

da qualidade de vida das pessoas, diversificação 
da economia e na geração e atração de novos 
negócios.

O PTI-BR, portanto, contribui com o desenvol-
vimento sustentável, como a Itaipu também faz, 
no Brasil e no Paraguai, nos termos de sua missão 
institucional. Por isso, mais uma vez, reiteramos 
nossas parcerias e renovamos nossos votos para 
que o PTI-BR continue progredindo e pavimen-
tando o caminho das novas gerações rumo a um 
mundo melhor.

Almirante Risden
Diretor-Geral Brasileiro

da Itaipu Binacional.

Foto: Sara Cheida/Itaipu
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Neste relatório você terá a oportunidade de 
conhecer as principais entregas realizadas pelos 
colaboradores em nossas 4 áreas temáticas de 
atuação. O ano de 2021 foi de conquistas e re-
sultados surpreendentes; marcado pela inovação, 
diante de um cenário que parecia estar em recu-
peração, mas trouxe mais desafios.   

Diante disso, foi determinante a resiliência no 
dia a dia para conseguirmos inovar, tanto no âm-
bito dos processos internos da Fundação Parque 
Tecnológico Itaipu - Brasil quanto nas soluções 
que abrangeram o ecossistema do PTI-BR e, prin-
cipalmente, a cidade de Foz do Iguaçu e região.  

Uma das nossas maiores conquistas do ano de 
2021 foi o selo de certificação da GPTW, Melho-
res Lugares para Trabalhar, esse é um dos maio-
res reconhecimentos no que se refere à gestão 
de pessoas nas empresas, nosso maior capital é 
o humano e receber essa avaliação positiva dos 
próprios colaboradores da Fundação Parque Tec-
nológico Itaipu - Brasil foi, sem dúvidas, um gran-
de orgulho para a direção.  

 Ainda em 2021, lançamos a spin-off do Lass 
que busca desenvolver soluções com o uso de 
tecnologia, conhecimento e inovação. Com isso, a 
empresa se enquadra como uma organização de 
base tecnológica.  

Participamos de eventos de grande relevân-
cia nacional/internacional que nos posicionaram 
como grandes players, conquistamos prêmios im-
portantes como o “Inova Oeste” com o Programa 
Integração Universidade/Empresa e “WSA Brasil” 
com a Plataforma MoVe na categoria: Assenta-
mentos Inteligentes e Urbanização.  

Nossa atuação estratégica para 2022 é manter 
a ampliação das relações com o mercado. Esta-
mos na fase de expansão do nosso ecossistema, 
desenvolvendo soluções de relevância nacional 
e internacional dentro das nossas temáticas de 
atuação.  

Novamente, quero agradecer nossos colabo-
radores e parceiros pelo sucesso dos resultados! 
Uma ótima leitura!  

 
#PTIPESSOASQUETRANSFORMAM  

General Eduardo Garrido
Diretor Superintendente

Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
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P R E M I A Ç Õ E S

1ª Startup proveniente do
Centro de Competência TA.DT

Criada por voluntários e bolsistas do PTI-BR, para 
automação de aviários.

1ª SPIN-OFF do PTI-BR

PTI-BR possui o “GOLDEN SHARE”; PTI-BR é 
detentor de 100% das ações preferenciais 
Profissionais prata da dasa.

Transferência Tecnológica - 
SPOTeye

Transferência para ferramentas de monitoramento 
agrícola que utiliza sensoriamento remoto e 
atende ao mercado financeiro.

Transferência Tecnológica - 
MAPFOREST

Transferência de Know-How por meio do Centro 
de Competência IT.DT, para o sistema de gestão 
de fraude.

Prêmio Inova Oeste 2021, na modalidade Inovação 
Organizacional, categoria Instituições de Ensino e 
Pesquisa, pelo Programa Integração Universidade 
Empresa (PIUE). O programa foi patrocinado pela 
Itaipu Binacional. 

Prêmio Travelers Choice 2021 

SILVER WINNER – WTM - PREMIAÇÃO MELHOR 
DESTINO PARA TURISMO RESPONSAVEL (primeiro 
local de Foz a ser premiado)

World Summit Award (WSA)

PRÊMIO DE INOVAÇÃO
Plataforma de Mobilidade Veicular (MOVE)
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LINHAS TEMÁTICAS 
DE ATUAÇÃO 

ESTRUTURA DE 
GOVERNANÇA 

O Parque Tecnológico Itaipu - Brasil atua em qua-
tro frentes: Agronegócio; Energias; Segurança de 
Infraestruturas Críticas; e Turismo e Cidades Inte-
ligentes, suportadas pela Tecnologia e Educação.  

Estas áreas foram definidas em 2019, quando a 
Fundação PTI-BR iniciou um processo de mudanças 
estratégicas a fim de seguir as diretrizes da Itaipu 

Binacional. A Fundação PTI-BR, pessoa jurídica que 
gere o Parque Tecnológico Itaipu - Brasil, é com-
posta pela Diretoria de Superintendência; Diretoria 
Administrativo-Financeira; Diretoria Técnica; e Dire-
toria de Negócios e Inovação, todas trabalhando de 
forma integrada, vislumbradas bons resultados para 
a instituição. 

A instituição tem buscado o aperfeiçoamento do 
seu modelo de governança, contemplando a siner-
gia entre as partes interessadas nos negócios, as-
segurando a transparência e equidade, buscando o 
equilíbrio nos interesses. 
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ESTATUTO
QUE NOS REGE 

A Fundação Parque Tecnológico Itaipu - Brasil é 
caracterizada como uma pessoa jurídica de direito 
privado, sem fins lucrativos. Seu estatuto tem por 
finalidade: manter e operar o Parque Tecnológico 
Itaipu - Brasil, por meio da gestão do ecossistema 

de inovação, desenvolvendo ciência, tecnologia, ino-
vação, educação e negócios, resultando em riqueza 
e bem-estar à sociedade. Além disso, tem por ob-
jetivo: 

• Proporcionar condições para o cumprimento da 
missão e alcance da visão; 

• Ser a entidade gestora responsável pelo ecossiste-
ma de inovação no PTI-BR; 

• Implementar estratégias para se consolidar como 
ICT; 

• Incentivar o empreendedorismo, a geração de ne-
gócio, o desenvolvimento empresarial, institucional 
e de gestão do conhecimento; 

• Promover pesquisas, experimentos, desenvolvi-
mento, inovação de produtos e processos; 

• Fomentar a capacitação profissional e programas 
de estágios e bolsas na promoção de pesquisas e 
estudos nas temáticas institucionais em consonân-
cia com os objetivos estratégicos; 

• Implementar e gerenciar estratégias de proteção 
de direitos de propriedade intelectual; 

• Operar serviços, implementando inovações, com 
vistas a ampliar, globalmente, a sustentabilidade ins-
titucional; 

• Estruturar e consolidar estratégias de governança, 
com foco na Itaipu Binacional, na iniciativa privada, 
na área pública e no Parque Tecnológico Itaipu, a 
partir das temáticas institucionais de atuação. 

15 Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
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TITULARES 

Itaipu Binacional
Aldry Lucena (Presidente do Conselho)
André Luiz Jordão
Francisco Ronald Rocha Fernandes
Jorge Henn

Sebrae-PR
Augusto Cesar Stein

Prefeitura de Foz do Iguaçu
Osli de Souza Machado

Instituto Federal do Paraná
Anderson Coldebella

TITULARES 

Itaipu Binacional
Alberto Dias Viana (Presidente do Conselho) 
Caio Nór Guttler 
Alicia Graciela Alvarez Armadá 

SUPLENTES 

Itaipu Binacional
Fabricio Rocha
Henrique Masson Vital

Sebrae-PR
Luiz Marcelo Padilha

Prefeitura de Foz do Iguaçu
Edinardo Antonio Borba de Aguiar

Instituto Federal do Paraná
Flávio Lucio Alves Pedrosa

SECRETARIA

Erica Nunes Liberati
E-mail: sec.conselhodecuradores@pti.org.br

SUPLENTES 

Itaipu Binacional
Cristiano Bublitz 
Jeferson Fabiano Batista 

SECRETARIA

Jessica Carine Tardem Guidugli 
E-mail: conselho.fiscal@pti.org.br 

CONSELHO DIRETOR CONSELHO CURADOR  

CONSELHO FISCAL 
Rafael José Deitos 
Diretor Técnico

Flaviano da Costa Masnik
Diretor Administrativo-Financeiro

Eduardo Castanheira Garrido Alves
Diretor Superintendente

Rodrigo Régis de Almeida Galvão
Diretor de Negócios e Inovação

O Conselho Curador é o Órgão superior de delibe-

ração quanto às matérias relacionadas aos instrumentos 

estratégicos de gestão, os quais se referem ao orçamen-

to anual e revisões, demonstrações contábeis, adminis-

tração de recursos, alçadas de aprovação sobre o Plano 

Plurianual e Anual da Auditoria da Fundação PTI-BR, entre 

outros, e também é responsável pela ratificar e posse do 

Conselho Diretor e aprovação do Conselho Fiscal. 

É composto por sete membros efetivos e cinco su-

plentes, sendo: quatro membros efetivos e dois suplentes 

indicados pelo Diretor-Geral Brasileiro da Mantenedora, 

e outros três (efetivo e respectivo suplente) indicados por 

instituição do setor público, do setor privado e do setor 

de ensino e pesquisa. 

Composto por membros da Itaipu Binacional, o Con-

selho Fiscal é o Órgão de fiscalização interna quanto aos 

temas relacionados às demonstrações contábeis, às con-

tas, à escrituração contábil da Fundação PTI-BR, aprecia-

ção e solicitação de relatórios específicos, acompanha-

mento dos pontos de auditoria e examinação dos planos 

anuais da Auditoria Interna, quando solicitado. 
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Vigente desde 2016, o Código de Conduta e 
Integridade, tem por objetivo garantir os valores e 
princípios éticos que norteiam os relacionamentos 
institucionais, sendo eles: o Respeito e Integridade; 
a Cooperação; a Honestidade; o Comprometimen-
to; e a Equidade.  

Desta forma, buscou-se explicitar a conduta es-
perada nas relações pessoais e institucionais, bem 
como de esclarecer e conscientizar sobre aspectos 
de integridade e prevenção de conflitos de interes-
ses, tendo como consequência a intensificação da 
transparência e o fortalecimento da Governança 
Corporativa da Fundação PTI-BR. 

Em 2021, o Programa de Integridade e Com-
pliance da Fundação PTI-BR foi desenvolvido com o 
intuito de fortalecer as bases da Governança Corpo-
rativa, em conformidade com as legislações vigentes 
e normativos internos que regem nossas atividades, 
contemplando ainda as boas práticas de mercado e 
auxiliando na disseminação da cultura de integrida-
de, moral e ética. 

A carteira de Governança, Riscos e Compliance 

da Assessoria de Planejamento e Gestão tem por 
objetivo fomentar os valores e princípios éticos da 
Fundação PTI-BR, contribuindo no empenho ao 
atendimento do propósito, missão e visão institu-
cional, auxiliando na mitigação de possíveis riscos 
internos e externos, na melhoria dos controles in-
ternos, na tomada de decisão e na reputação posi-
tiva da Instituição perante nossos colaboradores e 
parceiros. 

Integridade
PTI-BR

CÓDIGO DE CONDUTA 
E INTEGRIDADE 

COMPLIANCE

VALORES

É o reconhecimento dos limites à nossa liberdade de ação em face das pessoas 
e organizações; postura honesta, ética e incorruptível.

RESPEITO E INTEGRIDADE

Valorização e direcionamento para a realização de ações compartilhadas, do 
trabalho em equipe e alianças institucionais. Interação com os agentes do ecos-
sistema de inovação para geração de conhecimento e riqueza.

COOPERAÇÃO

Buscar excelência nas práticas, relacionamentos, processos, produtos e serviços 
e nos resultados.

EXCELÊNCIA

Proatividade e perseverança no desempenho das atividades, por meio de 
renovação e melhoria constante, atuação com dinamismo e criatividade, 
produzindo conhecimento, tecnologias, inovações e empreendimentos 
que impactem na melhoria do ambiente empresarial, social, educacional e 
ambiental do país.

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Organização voltada ao aprendizado e sua aplicação, desenvolvendo ações 
que possibilitem a procura e a valorização constante do conhecimento como 
capacidade para a excelência e relevância dos resultados.

VALORIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
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MAPA ESTRATÉGICO

“Gerir o ecossistema de inovação 
do Parque Tecnológico Itaipu, 
desenvolvendo ciência, tecnolo-
gia, inovação e negócios, resul-
tando em riqueza e bem-estar à 
sociedade”

MISSÃO
“Integrar e transformar conheci-
mentos e tecnologias em solu-
ções para o progresso da socie-
dade”

PROPÓSITO
“Tornar o Parque Tecnológico 
Itaipu, até 2024, reconhecido, 
no Brasil, como um dos melho-
res ambientes de interação, ino-
vações e negócios no âmbito de 
suas temáticas”

VISÃO
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MACROPROCESSOS 
EMPRESARIAIS 

A instituição possui macroprocessos corporativos 
que regem como ela atua de forma interna e exter-
na. Em sua cadeia de valor estão classificados três 
agrupamentos: finalísticos; gerenciais; e de su-
porte. Entenda: 

Processos que direcionam e monitoram o de-
sempenho empresarial para promover a sustenta-
bilidade da instituição. O principal objetivo destes 
processos é a efetividade gerencial

Processos que apoiam os processos finalísticos, 
gerenciais e a si mesmo. O principal objetivo destes 
processos é a eficiência operacional e o atendimen-
to dos níveis de serviço da instituição. Suportam os 
processos finalísticos provendo insumos, equipa-
mentos, tecnologia, software, recursos humanos e 
informação:

Processos que agregam valor para os clientes e 
estão associados às atividades-fim que caracterizam 
a atuação da instituição:

• Governança Corporativa;  
• Gestão de Inovação e Negócios; 
• Gestão de Relacionamentos Institucionais; 
• Gestão Empresarial; 
• Tecnologia da Informação e Comunicação.  

• Gestão Econômico-Financeira;  
• Gestão de Pessoas;  
• Gestão Jurídica;  
• Logística de Suprimentos;  
• Gestão de Projetos.  

• Gestão do ecossistema de inovação;  
• Desenvolvimento de soluções tecnológicas; 
• Gestão e operação do turismo;  
• Gestão educacional.  

2 MACROPROCESSOS GERENCIAIS:

3 MACROPROCESSOS DE SUPORTE:

CADEIA DE VALOR DO PTI 
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QUEM FAZ A INSTITUIÇÃO 

O PTI-BR é feito de pessoas que escolhem dia-
riamente transformar vidas, fazendo a diferença na 
sociedade. Em dezembro de 2021, a instituição en-
cerrou o ano com 552 colaboradores. Conheça nossa 
estrutura: 

QUEM SOMOS NÓS:
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  
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O QUE A 
INSTITUIÇÃO  

DESENVOLVE 

Desenvolver soluções inovadoras para transfor-
mar conhecimentos e tecnologias em soluções para 
o progresso da sociedade. Com essa premissa, os 
Centros de Competências do Parque Tecnológico 
Itaipu atuam com foco nas entregas e nos resulta-
dos. Contando com equipes multidisciplinares e es-
pecialistas de alto nível, os Centros produzem pes-
quisas e experimentos tecnológicos em consonância 

às demandas do mercado, sempre inovadores, fun-
cionais, eficientes e que atendam às necessidades 
dos clientes.   Contribuindo para o desenvolvimento 
de novas tecnologias dentro do modelo de inovação 
aberta, visando atender a sustentabilidade da insti-
tuição e a criação de novos produtos e serviços, os 
Centros de Competência do PTI são: 

DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

ARQUITETURA E 
ENGENHARIAS 

AUTOMAÇÃO E SIMULAÇÃO 
DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

CIÊNCIA E EDUCAÇÃO 

ENERGIAS RENOVÁVEIS

ESTRUTURA DE 
BARRAGENS

INTELIGÊNCIA E 
GESTÃO TERRITORIAL 

TECNOLOGIAS 
ABERTAS E IOT 

SEGURANÇA 
CIBERNÉTICA 

27 Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
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Constituído em 2021, o Centro de Arquitetura e 
Engenharias atua como prestador de serviço na área 
da construção civil e ramo imobiliário, utilizando a as 
melhores tecnologias do mercado, atuando desde a 
elaboração de projetos até a fiscalização e execução 
de obras.  

Com equipe altamente capacitada e especia-
lizada na metodologia BIM (Building Information 
Modeling), o Centro é composto por arquitetos, en-

genheiros e projetistas, e tem como objetivo criar 
soluções para edificações mais inteligentes, tecnoló-
gicas e sustentáveis.  

O Arquitetura e Engenharias faz entregas espe-
cíficas em: projetos em BIM; Obras; Assessorias e 
consultorias. 

ARQUITETURAS E 
ENGENHARIAS

MIRANTE CENTRAL
DA ITAIPU BINACIONAL

MIRANTE VERTEDOURO
DA ITAIPU BINACIONAL

POLO ASTRONÔMICO

PRÉDIO DE EXPOSIÇÕES
E EVENTOS DO ECOMUSEU

PRINCIPAIS PROJETOS
DESENVOLVIDOS EM 2021:
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O Centro de Automação e Simulação de Sis-
temas Elétricos possui infraestrutura de ponta e 
equipe especializada em soluções inovadoras em 
automação industrial e em testes de avaliação de 
desempenho (Hardware In the Loop - HIL). Conta, 

ainda, com uma das maiores e mais completas in-
fraestruturas de simulação em tempo real da Amé-
rica Latina, utilizando a plataforma Real Time Digital 
Simulator (RTDS) para testes e ensaios em equipa-
mentos reais. 

Em 2021, em parceria com a Itaipu Binacional, 
a Companhia Paranaense de Energia (Copel), e 
com o Centro Internacional de Energias Renováveis 
(CIbiogás), o Centro participou da entrega de uma 
planta de microrrede pioneira, localizada na Gran-
ja Colombari, em São Miguel do Iguaçu (PR). Para 
isso, utilizou a plataforma RTDS para testar em labo-
ratório como essa microrrede suportaria condições 
adversas.   

Ainda no ano passado, foi desenvolvido um sis-
tema com foco na atualização, independência tec-
nológica e novas funcionalidades, para a Central 
Nuclear Almirante Álvaro Alberto, no Rio de Janei-

ro, com objetivo de apoiar a gestão dos acessos às 
áreas radiologicamente controladas da usina. 

Foi entregue, ainda, a avaliação dos impactos 
na qualidade da energia considerando a implanta-
ção de sistemas fotovoltaicos, em três propriedade 
do Oeste do Paraná, a pedido da Itaipu Binacional, 
via convênio. 

Ainda no setor elétrico, o Centro de Automação e 
Simulação de Sistemas Elétricos manteve parcerias 
importantes com a Eletrobrás, Eletrobrás Eletronu-
clear e Usina Termelétrica Suape 2. Em 2021, tam-
bém firmou parceria com a Nissan. 

AUTOMAÇÃO E SIMULAÇÃO 
DE SISTEMAS ELÉTRICOS 

SISTEMAS INTELIGENTES;  

SISTEMAS EMBARCADOS; 

PLATAFORMAS DE TESTE E 
VALIDAÇÃO; 

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS 
COM PADRÃO INDUSTRIAL; 

ENTRE OS TEMAS RELEVANTES
DE ATUAÇÃO DO CENTRO ESTÃO: 
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mação Básica, por meio da vivência, experimentação 
e resolução de problemas, bem como com foco na 
abordagem de conceitos do currículo escolar de ma-
neira lúdica e divertida. 

Foi disponibilizado também uma plataforma digi-
tal para as atividades remotas com intuito de facilitar 
o acesso dos alunos aos conteúdos e atividades pe-
dagógicas durante a pandemia. 

Já o caminhão itinerante da Expedição do Conhe-
cimento, retomou as atividades presenciais percor-
rendo municípios do Oeste do Paraná, contabilizando 
quase 5 mil pessoas que passaram pela estrutura e 
tiveram acesso a conteúdos sobre ciência e educação 
ambiental de maneira lúdica e interativa.  

Também foram realizadas ações educativas inte-
rativas no Ecomuseu e no Refúgio Biológico, em 
formato híbrido, retratando as estruturas educadoras 
da Itaipu, totalizando 2.621 atendimentos com a co-
munidade do entorno.  

Completando o ciclo de ações com a sociedade, 
foram ofertadas 20 atividades educativas gratuitas e 
abertas ao público, que somaram mais de 1.800 
participações. 

Já no campo da educação formal foram dispo-
nibilizados, em parceria com instituições de ensino, 
4 cursos de pós-graduações: Dinter de Engenharia 
Elétrica; Dinter de Relações Internacionais; Especiali-
zação em Data Science e Big Data e Especialização 
em Internet das Coisas – IoT.  

O Ciência e Educação também contribui com o de-
senvolvimento de competências específicas e a con-
solidação das temáticas do PTI. Nesse sentido, foram 
ofertados 03 cursos de aperfeiçoamento profissio-
nal, sendo eles: Qualificação profissional em Pilota-
gem de Drones; Fundamentos da Mobilidade Híbrida 
Urbana e Desafios e possibilidades do ensino remoto.  

Outra grande entrega no ano passado, foi a inau-
guração do Laboratório de Internet das coisas — In-
ternet of Things (IoT) localizado no Instituto Federal 

do Paraná (IFPR), Campus Foz do Iguaçu. O objeti-
vo do espaço é viabilizar as atividades práticas das 
disciplinas técnicas da especialização em IoT. Além 
do IFPR e do PTI, a Itaipu Binacional complementa a 
parceria. 

Enquanto o Labmaker Iguaçu, localizado no Par-
que Tecnológico Itaipu, entrou em operação com ob-
jetivo de se tornar um espaço de uso compartilhado 
e multidisciplinar dedicado ao desenvolvimento de 
projetos, promovendo a cultura de inovação, através 
do incentivo à educação ativa e empreendedorismo 
entre os alunos de Foz do Iguaçu e região.  

Outra iniciativa de grande relevância para o incen-
tivo à cultura científica promovido pelo Centro é a 
Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (FI-
ciencias), que em 2021, chegou a sua 10ª edição. 
Realizada no formato online, o evento contou com 
a presença de aproximadamente 300 participantes, 
entre professores e alunos, do Brasil e Paraguai. Ao 
todo, foram selecionados 99 projetos em diferentes 
áreas do conhecimento.

O Centro de Ciência e Educação tem como propó-
sito desenvolver capital intelectual em ciência, tecno-
logia, inovação e negócios, em prol da inserção nos 
diversos setores da economia, gerando emprego e 
renda. Para isso, desenvolve uma série de atividades 
visando o desenvolvendo competências e habilidades 
técnicas e comportamentais. 

Em 2021, o Ciência e Educação realizou uma sé-
rie de iniciativas de relevância para a comunidade de 
Foz do Iguaçu e região, entre elas o “Projeto Mão na 
Massa”, desenvolvido em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de Foz do Iguaçu e que resul-
tou em mais de 57 mil atendimentos pedagógicos 
para alunos da rede municipal, abordando a apren-
dizagem criativa em temas como Robótica e Progra-

CIÊNCIA E 
EDUCAÇÃO 

A LINHA DE ATUAÇÃO DO CENTRO É 
COMPOSTA PELOS SEGUINTES TEMAS: 

AÇÕES EDUCACIONAIS 

SUPORTE EDUCACIONAL 

EDUCAÇÃO CORPORATIVA 

GESTÃO DE USO E DO ACERVO 
DA BIBLIOTECA PAULO FREIRE 
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O Centro de Energias Renováveis atua com a 
missão de propor soluções tecnológicas para a gera-
ção, conversão e armazenamento de energia reno-
vável. Responsável pelo desenvolvimento da primei-
ra planta piloto de geração de hidrogênio verde da 

América latina, o Centro parte da premissa do uso 
racional de fontes de energias renováveis e o uso 
eficiente dos recursos energéticos disponíveis, para 
atender demandas dos setores público e privado. 

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS  

ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 
ATRAVÉS DE BATERIAS DE CLO-
RETO DE NÍQUEL SÓDIO 

HIDROGÊNIO

MOBILIDADE ELÉTRICA E 
HÍBRIDA 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO 
CONSUMO E GERAÇÃO DE 
ENERGIA 

O CENTRO É CONSIDERADO
REFERÊNCIA NAS SEGUINTES TEMÁTICAS:  

Em 2021, O Centro de Energias renováveis deu 
continuidade às ações disruptivas voltadas a aplica-
ção de sistemas de armazenamento de energia com 
foco em novos negócios no setor de mercado de 
energia renovável.  

Desenvolvido e lançado pelo Centro de Energias 
Renováveis, o Sistema de Armazenamento de Ener-
gia (SAE) integra tecnologias de armazenamento 
(baterias comerciais) à geração renovável, permi-
tindo o despacho e armazenamento de energia de 
forma rápida e eficiente. Nesse cenário, ações de 

P&D que buscam soluções com foco em hibridizar 
operações de diferentes bancos de baterias, foram 
realizadas no ano passado. 

A hibridização por si só, já é um tema de eficiên-
cia energética. Sendo assim, o Centro permaneceu 
investindo no desenvolvimento da solução híbri-
da Sistema de Armazenamento de Energia híbrido 
(SAE-H) voltada para geração e armazenamento - 
integração de 1º e 2º vida e de diferentes tecnolo-
gias, associadas à geração solar para produção de 
hidrogênio verde. 
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A partir de pesquisas multidisciplinares por meio 
da integração entre empresas, institutos de pesquisa 
e universidades, o Centro de Estrutura de Barragens 
desenvolve tecnologias e soluções estratégicas que 
visam melhorar a segurança e a confiabilidade de 

barragens, bem como atua para aprimorar o monito-
ramento e o entendimento do comportamento das 
estruturas e equipamentos mecânicos.    

ESTRUTURA
DE BARRAGENS  

As entregas de soluções tecnológicas para a Itai-
pu Binacional configuram grande parte dos resulta-
dos do Centro, em 2021. Entre elas, destacaram-se 
as modelagens das geometrias 3D dos instrumen-
tos de auscultação da hidrelétrica.   

Ainda com foco na atualização tecnológica da Bi-
nacional, foi elaborado um protótipo de simulador, 
em realidade virtual, para treinamento dos técnicos 
em procedimentos de manutenção (overhaul) do 
acionamento hidráulico dos Disjuntores 500kV da 
Subestação Isolada a Gás (ou GIS, na sigla em in-
glês), na cota 128. A tecnologia foi desenvolvida 
para operação desktop e visualização projetada.   

O Centro também estruturou o portfólio de 
cursos de curta duração que serão elaborados e 
ofertados durante a vigência de um convênio firma-
do entre a Agência Nacional de Mineração (ANM), a 
Itaipu Binacional e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI) 

com objetivo de desenvolver uma metodologia e 
um sistema protótipo de obtenção e tratamento de 
informações, de forma automatizada, relacionadas 
ao mapeamento 15 de linha de praia de barragens 
de rejeito. 

Outro resultado considerável, foi o desenvolvi-
mento dos sistemas Coletor de dados de Instru-
mentação de Barragens (CDIB) e Sistema de 
Controle de Monitoramento (SCM), com foco na 
modernização das ferramentas de monitoramento 
da segurança das quatro barragens da Companhia 
de Saneamento do Paraná (Sanepar).  

O Centro destacou-se ainda no campo das pu-
blicações científicas em congressos e revistas de 
grande reconhecimento, com artigo publicado em 
editora nível Qualis A1, classificação mais elevada 
que um periódico pode receber. 

GEOTÉCNICA

MODELAGEM 3D

SIMULAÇÃO NUMÉRICA 
COMPUTACIONAL

SISTEMAS

ENTRE AS LINHAS DE ATUAÇÃO
DO CENTRO, DESTACAM-SE:
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O Centro de Inteligência e Gestão Territorial atua no 

desenvolvimento de soluções que agregam valor à toma-

da de decisão, visando garantir o desenvolvimento regio-

nal sustentável, através da Inteligência de Dados, Geopro-

cessamento e Gestão Ambiental,  

Sendo suas principais realizações em 2021:  

Elaboração do levantamento do esgotamento sani-

tário e análise da capacidade de suporte para produção 

animal com perspectiva para implantação de novos em-

preendimentos agropecuários na região dos 55 municí-

pios da região do oeste do Paraná.   

INTELIGÊNCIA E 
GESTÃO TERRITORIAL    

Atualização da Infraestrutura de dados do Núcleo 

de Inteligência Territorial que propicia a integração dos 

processos metodológicos utilizados em diferentes iniciati-

vas e a visualização dos resultados por meio de mapas e 

painéis informativos. 

Destaque entre as competências do Inteligência, o 

monitoramento ambiental aplicado em diferentes situa-

ções trouxe importantes resultados, tais como A atuali-

zação da emissão de alertas que compõem o monito-

ramento das Áreas Protegidas e do Reservatório da 

Itaipu (Margem Esquerda); além do desenvolvimento de 

um sistema automatizado para identificar alvos de in-

teresse no reservatório e áreas protegidas, buscando re-

duzir a intervenção pessoal, e assim, proporcionando a 

viabilidade do processo de forma econômica e ágil.   

Ainda no território conhecido como Faixa de Proteção 

de Itaipu foi desenvolvido um modelo automatizado que 

gera uma previsão de risco de incêndio, com a finalida-

de de preservar a integridade da cobertura vegetal. 

A gestão de Resíduos Sólidos no território é primor-

dial para a complementação das ações de saneamento e 

destinação correta desses passivos que podem se trans-

formar em geração de renda. Nesse contexto, o Centro 

de Inteligência e Gestão Territorial atuou na proposição 

de arranjo intermunicipal para gestão integrada de 

resíduos sólidos e articulação para formação de dois 

consórcios públicos; Análise técnica e proposição de ar-

ranjos locais para seis novas tecnologias de tratamento 

de resíduos sólidos; articulação da logística reversa com 

Instituto Paranaense de Reciclagem – InPAR, focando na 

sustentabilidade financeira das associações; Entrega do 

primeiro projeto de concepção de Unidade de Valoriza-

ção de Orgânicos (UVRO) ao município de Santa Terezi-

nha de Itaipu.   

Ainda no cenário do saneamento e da segurança hídri-

ca, foi desenvolvida uma metodologia para identificação, 

previsão e progressão de voçorocas, além da automati-

zação da metodologia para indicação de déficit florestal e 

a implementação de novas funcionalidades na plataforma 

de Gestão de Recursos Hídricos.  

Também foi iniciado o monitoramento ambiental da 

qualidade da água da Bacia Hidrográfica do Paraná 3 

(BP3) e elaboração do Plano de Amostragem. Também 

foi finalizado o catálogo de bancos públicos para moni-

toramento de dados socioeconômicos com georreferen-

ciamento. A iniciativa é fruto da parceria entre A Itaipu 

Binacional, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sa-

nepar) e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). 

O sistema de esgotamento sanitário também serviu 

como fonte de “dados” para tomada de decisão em re-

lação à pandemia da Covid-19, em Foz do Iguaçu, no 

ano de 2021. O Centro integrou o Projeto Monitora CO-

VID-19 atuando nas atividades de coleta de amostras de 

esgoto na Itaipu e no município, nas análises laborato-

riais para identificação do vírus Sars-Cov-2, na espacia-

lização geográfica dos resultados que, posteriormente, 

são apresentados semanalmente no formato de boletim 

informativos e mapas temáticos e no desenvolvimento 

de uma cartilha informativa sobre o tema. A iniciativa é 

resultado da parceria entre a Itaipu Binacional, a Prefeitura 

Municipal de Foz do Iguaçu, a Companhia de Saneamen-

to do Paraná (Sanepar), o Hospital Ministro Costa Caval-

cante (HMCC), a Universidade da Integração Latino-ame-

ricana (Unila) e a Universidade Federal do ABC (UFABC). 

Já por meio da iniciativa educacional Escola Interna-

cional para Sustentabilidade (EIS) foram disponibiliza-

das 9 turmas do Curso de Gestão para Sustentabilidade 

Territorial nos idiomas português e espanhol (18 turmas), 

totalizando 1586 inscritos. Também foram realizadas for-

mações para técnicos regionais da Itaipu nas temáticas 

Metodologia 5S e Saúde e Segurança no Trabalho em 

Unidades de Valorização de Recicláveis e Gestão de Resí-

duos Orgânicos. Além do curso específico sobre Agricultu-

ra Orgânica, disponibilizado para o público geral.    

Foi desenvolvida, também, uma plataforma de mo-

nitoramento de barragens por meio de sensoriamento 

remoto, visando atender as necessidades da Agência Na-

cional de Mineração. 

MONITORAMENTO AMBIENTAL 

ASSESSORIA AMBIENTAL 

ENTRE AS LINHAS DE ATUAÇÃO
DO CENTRO, DESTACAM-SE: 

TREINAMENTO 

CONSTRUÇÃO DE
BANCO DE DADOS 

GEOPROCESSAMENTO
DE DADOS 
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O Centro de Tecnologias Abertas e  IoT  atua com 
a pesquisa aplicada, com foco no desenvolvimento 
de soluções tecnológicas (hardware e software) e 
no estímulo a geração de inovações e novos negó-
cios, preferencialmente com o uso/incentivo às tec-
nologias abertas. Com o foco de transformar ideias 
em soluções tecnológicas aplicadas, o Centro traba-

lha nos eixos de “Ideação”, “Desenvolvimento de so-
luções customizadas”, “Direcionamentos Técnicos” e 
“Validações de Tecnologias” em três ambientes de 
experimentação: LabMaker Iguaçu (estágio de con-
cepção/prototipação), Living Lab PTI (validação tec-
nológica em ambiente controlado) e SandBox Vila A 
(validação tecnológica em ambiente real). 

TECNOLOGIAS
ABERTAS E IOT 

INTERNET DAS COISAS (IOT) 

PROTOTIPAÇÃO 

SMARTCITIES

SMARTFARM 

Em 2021, o Sistema de Mobilidade Veicular 
(MoVE) - desenvolvido para a Itaipu Binacional - am-
pliou a integração de veículos elétricos da empresa 
para 74 veículos e mais de 1200 usuários cadastra-
dos que, por sua vez, percorreram mais de 92.000 
km e, consequentemente, evitando a emissão de 31 
litros de CO2 na atmosfera). A iniciativa conquistou 
o prêmio World Summit Awards (WSA) na categoria 

Assentamentos Inteligentes e Urbanização.   
Ainda no cenário da mobilidade urbana, o Centro 

continuou o acompanhamento do projeto Vem-PR 
atuando no monitoramento da operação dos veícu-
los elétricos em Curitiba que, em 2021, ficaram sob 
uso exclusivo da Secretaria de Saúde do Estado do 
Paraná.    
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Já os veículos elétricos que compõem o projeto 
de mobilidade na capital Brasília, o Vem-DF, desen-

volvido em parceria com o Governo do Distrito Fe-
deral, apresentaram os seguintes resultados: 

Enquanto o Sistema de Gestão de Veículos 
(SGV) foi desenvolvido pensando na maior eficácia 
do controle de frotas veiculares do PTI.  

Para o setor da Segurança Pública, foram realiza-
das validações de tecnologias (Câmeras LPRs, Dro-
nes, entre outros), especificamente para a iniciativa 
“Muralha Inteligente” com foco no combate ao 
contrabando e ao descaminho em Foz do Iguaçu. 
Também se marcou o início de ações de monitora-
mento com uso de drones utilizando uma Platafor-
ma de Missão desenvolvidas no Centro. Além disso, 
foram efetuados estudos utilizando técnicas de geo-
processamento e o processamento de imagens com 
inteligência artificial, em conjunto com o Centro de 
Inteligência e Gestão.   

Já o Sistema Integrado de Monitoramento Am-
biental (SIMA) - desenvolvido para a Itaipu - tem 
como foco o recebimento e integração de dados 
para monitoramento ambiental. Na solução, é pos-

sível armazenar, analisar e gerar diferentes tipos de 
gráficos para as diferentes informações coletadas, 
possibilitando assim a tomada de decisão. A inicia-
tiva foi desenvolvida em conjunto com o Centro de 
Inteligência e Gestão Territorial.  

O ambiente corporativo da Itaipu também con-
tou com as entregas do Centro, tais como o sistema 
Formulários Eletrônicos Workflow (FRW) compos-
to por um grupo de formulários de Recursos Huma-
nos para uso dos funcionários e a plataforma Smart 
Office que permite a visualização de diferentes da-
dos e sensores em um sistema integrado.   

Também foram entregues 32 dashboards desen-
volvidos para a ITAIPU Binacional em Data Analy-
tics.

Em 2021, o Centro fortaleceu, ainda, sua estru-
tura laboratorial com a inauguração do LabMaker 
Iguaçu, localizado no PTI, que dispõe de ferramen-
tas e maquinários especializados para a prototipa-

ção e amadurecimento de ideias e soluções pro-
postas por colaboradores do Parque, empresários, 
entusiastas da Indústria 4.0 e por todo município de 
Foz do Iguaçu e região. 

Já o Laboratório de Infraestrutura de Quali-
dade tem como premissa se consolidar como um 
espaço que congregue instituições atreladas à in-
fraestrutura da qualidade e facilite a conexão com o 
mercado, em especial as empresas da área de Cida-
des Inteligentes. Nesse sentido, em 2021, foi firma-
da uma importante parceria entre o Parque Tecnoló-
gico Itaipu (PTI), o Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a Associação Bra-
sileira de Normas Técnicas (ABNT) Associação Brasi-
leira de Avaliação da Conformidade (Abrac). 

O Centro de Tecnologias abertas e IoT também 
está à frente de uma série de iniciativas capitanea-
das pelo Parque Tecnológico Itaipu dentro do Pro-
grama Vila Inteligente, o primeiro bairro inteligente 
público do país em fase de implementação em Foz 
do Iguaçu, por meio de uma parceria entre a Prefei-
tura Municipal, Itaipu Binacional e Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI). 

Em 2021, o Vila A Inteligente, alcançou uma 
nova e importante fase: o primeiro Sandbox do 
Brasil abriu seu espaço para testes, validações de 
tecnologias e, também, para atração de startups, por 
meio do edital Smart Vitrine. 

Lançado em julho do ano passado, o 1° Ciclo 
do edital Smart Vitrine recebeu 20 propostas de 
empresas interessadas em instalar, testar e validar 
suas tecnologias no Bairro Itaipu A. Em setembro do 
mesmo ano, foram divulgadas as 5 soluções tecno-
lógicas selecionadas para integrar o hall de tecnolo-
gias que serão testadas no local. 

Já o 2° Ciclo do edital Smart Vitrine contou 
com 25 novas propostas recebidas. Destas, 06 pro-
postas foram selecionadas – e serão instaladas em 
2022 para estarem disponíveis à população. 

O cronograma de entregas de soluções para ci-
dades inteligentes contou ainda com a instalação 
de tecnologias como Pontos de Ônibus Inteligentes, 
Semáforos Inteligentes, Câmeras com reconheci-
mento facial, Câmeras com captura de placas de 
veículos, Luminárias Inteligentes, Centro de Controle 
e Operação com Videowall.   

Ainda no escopo das linhas temáticas de atua-
ção do Programa, para o setor da Segurança Pú-
blica, foram disponibilizados acessos às tecnologias 
para os órgãos: Polícia Militar do Paraná, Polícia Civil 
do Paraná, Receita Federal, Polícia Federal e Guarda 
Municipal de Foz do Iguaçu.  

E a parceria entre o Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial (ABDI) com o Parque Tec-
nológico Itaipu, mais uma vez, rendeu importantes 
resultados em 2021. Desta vez, em conjunto com 
a Prefeitura de Londrina. A principal rua de varejo 
da cidade recebeu as tecnologias do Programa Co-
necta, que reúne iniciativas de cidades inteligentes, 
maior conectividade, transformação digital dos ne-
gócios e segurança cibernética. 
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O Centro de Competência de Segurança Ciber-
nética é um espaço de fomento à mentalidade de 
Segurança da Informação e Segurança Cibernética, 
voltado ao desenvolvimento de recursos humanos 
e de soluções tecnológicas especializadas em pro-
veito da proteção das Infraestruturas Críticas, em 

parcerias com entidades públicas governamentais. 
O Centro contempla, ainda, instalações laboratoriais 
que atendem projetos estratégicos, incluindo uma 
parceria entre o Exército Brasileiro, a Itaipu Binacio-
nal e o Parque Tecnológico Itaipu.  

SEGURANÇA
CIBERNÉTICA 

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO 
DE RECURSOS HUMANOS 

SENSIBILIZAÇÃO E
CONSCIENTIZAÇÃO 

SEGURANÇA DE INFRAESTRU-
TURAS CRÍTICAS (IEC) 

INTELIGÊNCIA  

DESENVOLVIMENTO DE PROJE-
TOS DE PESQUISA CIENTÍFICA 

FAZEM PARTE DAS LINHAS
TEMÁTICAS DO CENTRO:

Em 2021, destacam-se as seguintes entregas:  

A partir da parceria estabelecida entre o Coman-
do do Exército Brasileiro e o Parque Tecnológico 
Itaipu, foi possível capacitar recursos humanos na 
busca por soluções inovadoras ligadas à Segurança 
da Informação, Comunicações e a Cibersegurança 
voltadas para as estruturas estratégicas, além do de-
senvolvimento de redes simuladas. 

Foi finalizada a instalação de do Laboratório de 
Segurança Cibernética – LaSC que se configura 
em dois ambientes, um módulo localizado no Par-
que Tecnológico Itaipu, em Foz do Iguaçu, e outro, 
no Instituto Militar de Engenharia (IME), no Rio de 
Janeiro; que devem atuar de forma conjunta com 
ambientes de simulação voltados para dispositivos 
físicos industriais que representam infraestruturas 

críticas na área de Sistemas Elétricos e de Potência 
e de Tecnologia de Automação. 

Na linha de conscientização foi realizada a Se-
mana de Segurança da Informação 2021 com 
empregados da Itaipu (margens direita e esquerda) 
e funcionários do PTI-BR sobre o tema Segurança 
da Informação. 

Outra importante iniciativa desenvolvida pelo 
Centro refere-se ao apoio no processo de ade-
quação do Parque Tecnológico Itaipu à Lei 
13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD) - que promove segurança jurídica ao trata-
mento de dados pessoais e dispõe vários direitos 
dos titulares dos dados. Para tal, foi elaborado uma 
cartilha informativa com foco na sensibilização e 
orientação dos funcionários e demais integrantes do 
ecossistema do Parque.  
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PUBLICAÇÕES PRINCIPAIS PARCEIROS  

Enquanto Instituição de Ciência e Tecnologia 
(ICT), o PTI-BR conta com pesquisadores de alto ní-
vel, em diferentes formações, que integram os Cen-
tros de Execução de Projetos e realizam publicações 
em revistas e eventos de alto nível relacionadas às 
pesquisas desenvolvidas no PTI-BR em diferentes 
linhas temáticas.  

Em 2021, pesquisadores dos Centros realizaram 
58 publicações de artigos em revistas e eventos, 
abordando temas como Gestão Territorial, Clima, Sa-
neamento, Micropoluentes, Smartfarm, SmartCities, 
HPC (High Performance Computing), Estruturas e 
monitoramento de barragens, Modelagens estatísti-
cas em barragens, Simulações em tempo real para 

sistemas elétricos, Energias renováveis, Baterias, en-
tre outros.  

Entre os destaques, está o reconhecimento do 
artigo “Sistema de armazenamento de energia mul-
tifuncional combinado com fotovoltaica para apli-
cação na agricultura no Brasil: o caso desenvolvido 
com bateria de cloreto de sódio-níquel” como me-
lhor trabalho no Simpósio Internacional de Baterias 
de Sódio.  

Ainda no campo das publicações científicas, o ar-
tigo “Lixiviação de concreto de uma usina hidrelétri-
ca devido a 40 anos de exposição à água do rio” foi 
publicado em editora nível Qualis A1, classificação 
mais elevada que um periódico pode receber. 

Os Centros de Execução de Projetos firmaram e 
mantiveram importantes parcerias com empresas 
dos setores público e privado, além de instituições 
de ensino em todo território nacional com foco no 
desenvolvimento de tecnologias, pesquisas, iniciati-
vas educacionais, contratos de serviços tecnológicos 
e dezenas de iniciativas voltadas para o fortaleci-

mento da relação entre a ICT PTI-BR e os diferentes 
setores, visando disponibilizar tecnologias para o 
progresso e bem estar da sociedade. 

Entre os principais parceiros das ações desen-
volvidas em 2021, estão:  

47 Parque Tecnológico Itaipu - Brasil
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CATÁLOGO
DE SOLUÇÕES  

Todas as entregas do Centros de Competências 
do PTI estão disponíveis ao mercado. A instituição 
oferece serviços técnicos e produtos nas áreas de: 

SPIN-OFF LASSE 

Com a colaboração das quatro diretorias do PTI, 
foi elaborado o Programa de Spin-offs, que resultou 
no primeiro case de spin-off gerado pela Fundação 
PTI, a empresa Lean Automation Smart Systems 
(Lasse). 

Nascendo a partir de um estudo desenvolvido 
no Centro de Competência Automação e Simulação, 
onde foi identificado por meio de um Plano de Ne-
gócios que existiam soluções de indústria 4.0 em 
nível de maturidade para irem à mercado. 

Atualmente a Fundação é sócia da Lasse em 

25%. A diretoria de negócios e inovação do PTI foi 
responsável pela condução da consultoria para de-
senvolvimento da empresa; a diretoria-administrati-
va pelos trâmites de documentação, apoio financei-
ro, criação de estatutos; a diretoria técnica foi onde 
as soluções da Lasse foram originadas; e a diretoria 
de superintendência faz parte da coordenação da 
spin-off, sendo representada em conselho adminis-
trativo.  
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GESTÃO EDUCACIONAL:
Fomento à ciência e educação 
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Com o avanço da vacinação da COVID-19 no 
Brasil e no mundo, o turismo começou a demos-
trar sinais de recuperação, mostrando crescimentos 
significativos nos números de visitações, mesmo 
cheios de esperanças, porém roteados de incertezas 
e instabilidade, a retomada do turismo se demos-
trando a longo prazo, com crescimento gradativo, 

após meses de suspensão total em 2020.  
Durante este período com base em nossa Política 

da Qualidade, vamos apresentar como fortalecemos 
nosso comprometimento em oferecer experiências 
turísticas incríveis, planejadas e sustentáveis, e como 
avançamos em nosso modelo de operação.  

55 Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

Em um ano de retomada gradativa, marcados pelos 

impactos da pandemia da COVID-19 e das consequên-

cias de um período de suspensão total dos atrativos em 

ano anterior, algo nunca sentido em 14 anos de opera-

ção, tivemos algumas conquistas importantes:  

Apesar das dificuldades, comuns a todos, alcançamos 

objetivos relevantes e fomos reconhecidos por isso. Volta-

mos a receber os nossos visitantes, com toda a segurança 

e qualidade que prezamos, em 2021 foram:  

GESTÃO E 
OPERAÇÃO DO 
TURISMO ITAIPU  

RELATÓRIO DE RESULTADOS 2021
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Todos os recursos obtidos a partir da operação 
turística feita pelo Parque Tecnológico são inves-
tidos em projetos e ações ligados ao propósito 
institucional, ou seja, que impactam o desenvolvi-
mento da região, fortalecem o Destino Iguaçu, além 

do turismo local e regional. Por este motivo, a gestão 
da operação dos atrativos dá-se o nome de Turismo 
Sustentável. Este modelo é reconhecido e premiado 
pela Organização Mundial do Turismo (OMT).  

Alinhados a necessidade do distanciamento so-
cial, buscamos aproximar nossos visitantes de forma 
segura e confortável, comprometidos com a quali-
dade de vida e bem-estar, criamos novos atrativos 
que proporciona-se experiencias memoráveis aos 
nossos visitantes.  

Passamos a oferecer um passeio no formato vir-
tual, e dois passeios de grupos, sendo:  

Durante o processo de retomada, mantivemos 
os cuidados impostos pela pandemia. Cheios de in-
certezas e instabilidade dos cenários da COVID-19, 
permanecemos cuidando uns dos outros, e inicia-
mos um processo gradativo de retomada, na espe-
rança de dias melhores. 

• Saúde, segurança e bem-estar de todos.  

• Restabelecimento gradual da capacidade de visi-
tação;  

• Retomada gradativa de nossos colaboradores;  

• 100% Empregos mantidos garantindo a manuten-
ção do emprego e renda.  
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• Saúde, segurança e bem-estar de todos.
 
• Restabelecimento gradual da capacidade de visi-
tação;  

• Retomada gradativa de nossos colaboradores;  

• 100% Empregos mantidos garantindo a manuten-
ção do emprego e renda.  
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Orientar as ações institucionais de incentivo e gestão da inovação

Proporcionar a participação estratégica nos esforços de desenvolvimento local,
regional e nacional

• Promoção de atividades técnico-científicas e de negócios;
• Colaoração com os setores público e privado;
• Apoio ativo às atividades de empreendedorismo e TT;
• Estímulo à inovação nos âmbitos institucional e produtivo.

GESTÃO DO  
ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

DIRETRIZES PARA INOVAÇÃO

POLÍTICA DE INOVAÇÃO

POLÍTICA DE INOVAÇÃO E NEGÓCIOS

OBJETIVO

PRA QUE? 

COMO?

DESTAQUES
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ACELERA FOZ 

O PTI-BR faz parte do Programa Acerela Foz, 
uma realização entre diversos parceiros, que nas-
ceu com a pandemia de Covid-19, em 2020, e 
vem para potencializar ações integradas e atrair 
investimentos para dinamização do ecossistema 
de inovação para fortalecimento e diversificação 
da economia de Foz do Iguaçu e região.  

Potencializar ações integradas e atrair 
investimentos para dinamização do 
ecossistema de inovação para fortaleci-
mento e diversificação da economia de 
Foz do Iguaçu e região.  

INCUBADORA
SANTOS DUMONT 

Com o objetivo de capacitar empreendedores, 
a Incubadora Santos Dumont alçou altos voos em 
2021, com a estruturação de um time reforçado de 
analistas de negócios e inovação focados em gerar 
resultados para as startups incubadas, somando for-
ças com parceiros estratégicos da região e players 
líderes em nível nacional para geração de valor. 

A partir do modelo CERNE, a Incubadora remo-
delou toda sua atuação e gestão, sendo mais efetiva 
em seus processos para entregar valor para sua ra-
zão de existir: as startups. 

A metodologia de incubação da Santos Dumont 
é representada por fases pré-definidas, com indica-
dores-chave de performance que monitora a evolu-
ção em busca da escala. Em 2021 foram 7 trilhas 
específicas com conteúdo sobre inovação, mercado, 
growthhacking, investimentos, alta performance, 
métodos ágeis e gestão financeira. As capacitações 
fortalecem as estratégias decrescimento das star-
tups e contribuem com a missão da incubadora de 
gerar negócios de impacto. 

Os empreendedores conseguem acessar e fazer 
parte do ecossistema de inovação do PTI-BR por 
meio de editais próprios da incubadora, bem como 
em editais de inovação aberta com empresas par-
ceiras. 

Em 2021, a Incubadora Santos Dumont atin-
giu um pico histórico de 41 startups acompanha-
das diretamente pelos analistas. Estas startups 
tiveram os seguintes resultados: 

• 4 startups receberam investimentos de Ven-
ture Capital, com valuation somado de 25 
milhões de reais;

• 5 startups incubadas via Edital Hangar com 
faturamento de mais de 7,5 milhões de 
reais;  

• 142 soluções inovadoras ofertadas;  

• Mais de 600 clientes atendidos;  

• Melhoria de 23,73% nos seus indicadores 
de gestão, via diagnóstico de maturidade;  

• Graduação de 2 empresas. 

 
A ISD trabalha com inovação aberta, que tem 

sido o grande gerador de diferencial em atividades 
ligadas à inovação de produtos e serviços. Traba-
lhando em rede com diversos parceiros como uni-
versidades, Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT), 
Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-
ções (MCTI), Prefeituras, Governo de Estados, Itaipu 
Binacional, SEBRAE entre outros, criamos uma rede 
de inovação colaborativa e ambientes de inovação 
que provocam colisões criativas para o desenvolvi-
mento de soluções.  

Como resultado destas articulações e confiança 
no trabalho realizado, nossos parceiros ABDI, Itaipu 
Binacional, SEBRAE, Prefeitura de Marechal Cândido 
Rondon e Sicredi investiram mais de R$ 6,4milhões 
no ano de 2021 para criação e consolidação destes 
ambientes. 
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CENTRO DE 
EMPREENDEDORISMO 

Instituído em 2020, o Centro de Empreendedo-
rismo, da Diretoria de Negócios e Inovação, agora 
conta com três frentes de atuações: além da con-
solidada Incubadora Santos Dumont, que apoia o 
desenvolvimento de startups, a área também possui 
um time trabalhando com grandes empresas nos 
processos de inovação aberta e outro time focado 
na estruturação e consolidação do Hub Iguassu, pla-
taforma inovadora e transformadora, aberta ao mer-
cado, que conecta atores e acelera negócios com o 
apoio de instituições de referência. 

Em 2021: 

Foi atingida a marca de 56 startups e empresas 
conectadas diretamente ao CE.DNI, totalizando 358 
postos de trabalho diretos; 

Um programa de inovação aberta e hub de ino-
vação na área de saneamento com investimento de 
1,8 milhões de reais; 

Consolidação do Hub de inovação Marechal Cân-
dido Rondon, com investimentos de quase R$ 800 
mil ao longo de dois anos;  

8 parcerias comerciais efetivadas com empre-
sas maduras de outros ecossistemas de inovação, 
que resultaram em inserção das empresas no con-
domínio empresarial do PTI, aumento da interação 
regional em prol de inovação e negócios, além de 

desenvolvimento socioeconômico regional gerado 
pela circulação ou contratação de pessoas destas 
empresas;  

Primeiro Programa de Inovação Aberta no Brasil 
em: Saneamento, Agronegócio (5G) e Cidades In-
teligentes, Sanepar Startups, com investimento de 
R$1,8 milhões de reais; 

Crescimento das Startups Acompanhadas pela 
ISD em comparação a 2020: +168% +500% 
+438% Postos de trabalho Clientes atendidos Pro-
dutos/ serviços O número de empresas vinculadas 
ao CE.DNI aumentou 75%, em comparação a 2020. 
O faturamento anual foi de 35,4 M. 

O Sanepar Startups -Programa de 
Inovação Aberta no Setor de Sanea-
mento Ambiental, foi lançado pela 
Companhia de Saneamento do Paraná, 
em parceria com Finep, BID e Sebrae, 
sendo o PTI responsável pela opera-
cionalização do programa, que tem por 
objetivo identificar desafios estratégi-
cos do setor, lançar dois editais para 
aceleração de até 10 startups, que 
somam 1,5milhão de reais, além de 
prever a imersão de colaboradores da 
Sanepar no ecossistema de inovação 
do PTI, a implantação de um hub de 
inovação para fomento de inovação e 
novos negócios, e a realização de seis 
eventos de sensibilização e engaja-
mento do ecossistema de inovação em 
água e saneamento, como hackthons, 

demodays e meetups. 
Em 2021, foram identificados 12 

desafios estratégicos do setor, dividi-
dos em quatro temas: Otimização de 
processos produtivos, infraestrutura 
resiliente e sustentável, recursos hí-
dricos e clima, e melhoria na relação 
como cliente. Além disso, foi lançado 
o primeiro edital para aceleração de 
startups, ao qual 87 empresas se ins-
creveram, de todas as regiões do país, 
realização de três webinares explicati-
vos.  

Em 2022 ocorrerão R$750 mil de 
investimentos nas cincos startups me-
lhores classificadas, além das demais 
ações do programa. 
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O Programa de Integração Univer-
sidade-Empresa do Oeste do Paraná 
(PIUE), é um dos projetos do Acelera 
Foz, resultado da parceria entre o Par-
que Tecnológico Itaipu, Itaipu Binacio-
nal e Sebrae. O programa tem como 
objetivo promover a integração entre 
Universidades e Empresas em prol do 
fortalecimento da economia e do en-
volvimento mútuo entre acadêmicos, 
professores e empreendedores, em 

atividades de desenvolvimento tecno-
lógico com foco em inovação. 

Em 2021, o programa PIUE REGIÃO 
OESTE (Guaira, Marechal Cândido Ron-
don, Terra Roxa, Santa Helena, Media-
neira e São Miguel do Iguaçu) realizou 
a sua 2ª e 3ªedição, gerando: 

44 bolsistas+630 mil investimen-
tos embolsas na região 17 empresas. 

Lançado em agosto de 2021, o edi-
tal Hangar PTI Startups, é a porta de 
entrada para o Programa de Incubação 
do Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR). 
O programa tem como objetivo garan-
tir que os empreendedores estejam 

aptos para o ingresso nos processos de 
incubação do PTI e, consequentemen-
te, aumentar a taxa de sobrevivência 
e performance das startups durante a 
incubação. 
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O edital Smart Vitrine é voltado 
para a seleção de empresas que vão 
demonstrar e validar soluções para re-
solver problemas reais da população e 
melhorar a qualidade de vida em um 
ambiente com apoio para validação 
técnica e mercadológica. Foram 45 
propostas inscritas e avaliadas durante 

2 ciclos do edital, sendo 12 empresas 
selecionadas e 5 em funcionamento, 
até o final de 2021. Das propostas re-
cebidas, 3 são internacionais (PY, FR e 
ES). Entre os resultados, o programa 
instituiu importante parceria com o 
Instituto Nacional de Metrologia, qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro). 

Totens inteligentes que ofere-
cem à população acessibilidade, 
inclusão, conectividade e segu-
rança em áreas públicas.

Equipamento inteligente que 
facilita a coleta do óleo de cozinha 
residencial, além de evitar o des-
carte incorreto, bonifica o usuário 
através de  um sistema de pon-
tuação

Inteligência artificial para mo-
nitorar o trânsito e as condições 
de ruas e rodovias através de Gê-
meos Digitais.

Equipamento de medição e 
monitoramento da energia em 
residências e comércios. Permite 
acompanhar por aplicativo a quan-
tidade e qualidade do consumo 
de eletricidade

Estações de hidratação com 
água quente e fria, específicas para 
espaços públicos, contam com be-
bedouros para pets e Wi-Fi.

Veículos elétricos compartilha-
dos e de baixo consumo energé-
tico para deslocamentos em cen-
tros urbanos

TECNOLOGIAS SELECIONADAS

FACTO S.A.

ÓLEOPONTO

AUTOMA VISION  
TECN. IA

BOHNEN+MESSTEK

ICEHOT 
COMUNICAÇÃO

TMOVI ELECTRIC 
MOBILIDADE 
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INOVAÇÃO
EM NÚMEROS  
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NÚCLEO DE
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), tem o 
propósito de consolidar a cultura da inovação pro-
movendo negócios e a visão de se tornar referência 
em inovação, propriedade intelectual e atrair opor-
tunidades para o PTI-BR. 

Em 2021: 

• Elaborou a Política de Inovação e Negócios 
da Fundação PTI, com o objetivo de orientar 
as ações institucionais de incentivo e gestão 
da inovação; formatou o processo de transfe-
rência de tecnologias;  

• Estruturou a rede de parceiros realizando 
mapeamento de atores e pesquisas de mer-
cado em hidrogênio;  

• Coordenou Planos de Negócios para Centros 
de Energias Renováveis e Estrutura de Barra-
gens, com o objetivo de identificar o poten-
cial de mercado e estruturação das ativida-
des com foco em negócios; 

• Coordenou a produção e organização do 
Catálogo de Soluções do PTI e Catálogo de 
Soluções em Cidades Inteligentes, além da 
construção do LinkedIn PTI Soluções. 

O ano de 2021 se encerrou com R$119 milhões 
em prospecções de recursos externos, R$51 mi-
lhões de propostas em análise e a captação de 
R$5,6 milhões em vendas de serviços técnicos tec-
nológicos e projetos de pesquisa e desenvolvimento 
com clientes externos. 
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CIDADES 
INTELIGENTES  

O programa de Cidades Inteligentes é uma      
plataforma de negócios, que transforma um bairro 
de Foz – a ‘Vila A’, no maior ambiente para desenvol-
vimento de negócios de inovação e tecnologia em 
Cidades Inteligentes, do Brasil. 

Dentro da iniciativa do Acelera Foz, esta plata-
forma, destaca-se como grande promotora desse 
ambiente para crescimento, inovação e empreen-
dedorismo e foi capitaneada pelo Conselho de De-

senvolvimento de Foz do Iguaçu (CODEFOZ) e par-
ceiros de coordenação estratégica como o Parque 
Tecnológico Itaipu (PTI-BR), Itaipu Binacional, Agên-
cia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 
Prefeitura de Foz do Iguaçu, SEBRAE-PR, COMTUR, 
Programa Oeste em Desenvolvimento e ACIFI,  até o 
segundo semestre de 2021 e, agora, contando com 
mais um parceiro, o Instituto Nacional de Metrolo-
gia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 
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Todas essas ações foram reconhecidas por meio do 

ranking Connected Smart Cities, plataforma nacional que 

indica as Cidades Inteligentes do Brasil, que apontou que 

Foz do Iguaçu na 44ª posição do país, em 2021 – o que 

significa que o município avançou 35 posições compa-

rado a 2020, resultado de ações como o programa Vila 

A Inteligente e programa Acelera Foz. Foz está na quinta 

posição entre as cidades do Paraná. O desempenho no 

ranking depende das iniciativas desenvolvidas no municí-

pio, e a subida de posição de Foz do Iguaçu demonstra a 

melhora nos indicadores analisados pelo Connect Smart 

Cities e o impacto das ações perante à sociedade. 

Prefeitos de Minas 
Gerais visitam o PTI-BR 
para conhecer o Programa 
Vila A Inteligente 

PTI-BR recebe visita 
do Ministério do 

Desenvolvimento 
Regional para prospectar 
novos investimentos em 

Cidades Inteligentes 

Prefeito de Goiânia 
busca referencias 
tecnológicas para Cidades 
Inteligentes no Parque 
Tecnológico Itaipu 

Comitivas do Governo 
do Estado do Paraná 

realizam visita técnica no 
PTI-BR
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EFICIÊNCIA
OPERACIONAL 
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Para aumentar a sustentabilidade do PTI-BR, fo-
ram delimitadas algumas diretrizes que incluíram 
a ampliação do portfólio de produtos e serviços, o 
equilíbrio de receitas entre as fontes de subvenção, 
projetos cooperados e recursos próprios, além do in-
vestimento na captação de novas fontes de receitas.  

Em 2021, os recursos financeiros do PTI-BR ad-
vieram das seguintes fontes: 

RECURSOS PRÓPRIOS: receitas oriundas dos ser-
viços de turismo, locação de espaços, prestação de 
serviços técnicos tecnológicos (STT) ou especializa-
dos, taxa de administração de instrumentos jurídicos, 
royalties e/ou qualquer serviço prestado para o ecos-
sistema do PTI, além de receitas financeiras de seus 
recursos próprios. 

FONTES DE
RECEITAS 
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ALUGUÉIS:

É uma importante fonte de recursos para a Insti-

tuição, portanto, o Parque tem atuado com veemên-

cia na consolidação de suas parcerias, e também na 

promoção de oportunidades; 

ROYALTIES DE EMPRESAS:

O investimento no desenvolvimento de empre-

sas é crucial para ampliarmos os recursos próprios 

permanentes, por isso o PTI vem buscando parce-

rias com empresas âncoras. Além de fomentar o em-

preendedorismo e a inovação aberta, oportunizando 

empresas de fora do ecossistema do Parque a de-

senvolver projetos em conjunto com os centros de 

competência do PTI-BR; 

TURISMO:

Mesmo com a dificuldade de recuperação devido 

a Covid-19, essa é uma importante fonte permanen-

te de recursos da Fundação; 

RECURSOS DE TERCEIROS:

Recursos não reembolsáveis disponibilizado para 

a Fundação PTI-BR manter e operar o Parque, apli-

cado nas atividades de suporte, gerencial e apoio às 

atividades finalísticas, com restrição de aplicação a 

financiar e executar projetos em cooperação e ou-

tros que resultem em produtos, serviços e/ ou co-

nhecimento, amparados por instrumentos jurídicos, 

tendo como financiador entidades públicas, privadas 

e Itaipu Binacional; 
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Mesmo com o advento da pandemia covid-19 
onde as atividades, em especial do Complexo Tu-
rístico Itaipu foram suspensas por determinados pe-
ríodos, no ano de 2021 a FPTI BR obteve o maior 
resultado operacional dos últimos anos, reflexo da 
destinação dos ativos patrimoniais, recebidos de 
subvenções de ativos não monetários da mantene-
dora Itaipu Binacional, competência do quinquênio 

2015 – 2019 e do ano de 2020, bem como, ativos 
patrimoniais oriundos de convênios. Também, fo-
ram recebidas doações de veículos e caminhonetes. 

Estas destinações resultaram em um supera-
vit de R$ 12.696 (doze milhões e seiscentos e 
noventa e seis mil), conforme demonstrado no 
histórico de superavit/déficit abaixo: 

RESULTADO CONTÁBIL Neste ano de 2021, a Fundação PTI-BR obteve exce-

lentes índices de liquidez, representando a sua capaci-

dade de quitar suas obrigações com terceiros. Resultado 

de um bom controle de caixa, do desempenho nas es-

tratégicas de investimento, as quais contribuem para a 

capacidade de geração de resultado. 

Abaixo demonstramos o histórico de índices de 

balanço comparativos dos anos 2017 a 2021 da liqui-

dez corrente da instituição: 

Liquidez Corrente – Define a capacidade de a orga-

nização fazer frente as suas obrigações no curto prazo, 

ou seja, atender seus compromissos assumidos no prazo 

de até um ano. Indica quanto a empresa possuí de Ativo 

Circulante para cada R$ 1,00 do Passivo Circulante. 

Conforme demonstrado abaixo, o índice encontrado 

nessa análise é 1,28 sendo este o valor que a Fundação 

PTI-BR possui para liquidar cada R$ 1,00 de seus compro-

missos de curto prazo, logo, conclui-se que a mesma está 

em condições de cumpri-los. 
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PLANO DE 
SUSTENTABILIDADE 

O Plano de Sustentabilidade 2021-2024 veio 
para estabelecer diretrizes e ações para a Institui-
ção, no longo prazo, para que alcance sua visão e, 

assim, diversifique suas receitas, gerando valor para 
a sociedade e o mercado, além de buscar sua sus-
tentabilidade e capacidade de reinvestimento. 



85 86Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

RELATÓRIO DE RESULTADOS 2021 RELATÓRIO DE RESULTADOS 2021

Parque Tecnológico Itaipu - Brasil

PRINCIPAIS EVENTOS
E VISITAS EM 2021 

Atendendo às linhas temáticas de atuação da ins-
tituição, bem como seu propósito e missão, abaixo 
estão listados os eventos nos quais o PTI se fez pre-
sente, e quais visitas estratégicas recebeu durante 
o ano. 

Janeiro:  

• Visita Ministro de Minas e Energia Almirante 
Bento Albuquerque; 

Fevereiro: 

• Live - Desafios 2021, Apresentação de resul-
tados 2021 e desafios para 2021; 

• Visita ADBI, Inmetro e Empresas; 
• Visita do diretor administrativo da Itaipu Bi-

nacional; 
• Visita Wakalua Hub Brasil; 
• Visita Diretor Ministério de Ciência e Tecno-

logia; 

 
Março: 

• Lançamento do Programa PTI Conecta; 
• Visita assessor do diretor geral brasileiro da 

Itaipu Binacional, Alex Follman; 

Abril:  

• Visita do diretor-geral brasileiro da Itaipu Bi-
nacional, general João Francisco Ferreira; 

• Webinar IoT – Conceitos, protocolos, tecno-
logias e ferramentas para aplicações de inter-
net das coisas; 

• Semana da Educação – Desafios e possibili-
dades de ensino Remoto; 

• Visita embaixador Otavio Brandelli; 
• Visita prefeitura de Pato Branco; 

 Maio:  

• Cerimônia de assinatura do Termo de Posse 
da Diretoria da FPTI - Gestão 2021 – 2024; 

• Participação no Hackatour Cataratas; 
• Participação no Hackathon GRPCOM; 
• Esquenta Ficiencias – lives com temáticas 

para X Feira de Inovação das Ciências e En-
genharias; 

• Lives Papo Inovador; 
• Visita Promotor Dr. Marcos Cristiano Andrade; 
• Visita ABDI - Apresentar as tecnologias insta-

ladas no bairro “Vila A”; 
• Visita Funtec Toledo; 

• Visita Prefeito Goiânia - ABDI; 

Junho:  

• Visita Presidente Inmetro e Comitiva; 
• Webinar Mobilidade elétrica híbrida: o futuro 

é agora; 
• Pitch Day PTI Instituto Polo Iguassu, ACIFI, 

Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e SE-
BRAE, soluções para o Turismo e comercio 
de Foz do Iguaçu; 

• Lançamento do Programa de Inovação Cor-
porativa; 

• Visita Presidente Inmetro e Comitiva; 
• Visita Universidade Federal da Paraíba; 
• Visita Cida Borghetti – Conselheira IB; 
• Visita Prefeitura de Castro; 
• Visita Prefeitura de Foz do Iguaçu; 
• Visita Diretoria administrativa Itaipu Binacio-

nal; 
  
Julho:  

• Lançamento Smart Vitrine; 
• Protocolo de Intenções Huawei do Brasil, o 

Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR) e a Coo-
perativa Agroindustrial de Cascavel (Coopa-
vel); 

• Visita Ministro do Turismo, Gilson Machado; 
• Visita vereadores da Prefeitura Municipal de 

Foz do Iguaçu; 
• Cerimônia De Entrega Das Tecnologias Do 

Programa Vila A Inteligente; 
• Visita Comitiva Ministério da Economia, ABDI 

e Intelbras; 
• Visita vereadores de Foz do Iguaçu; 
• Visita - Presidente Sudene; 
• Visita Técnica Da Empresa Gerencial de Pro-

jetos Navais Emgepron E Centro de Análises 
de Sistemas Navais Casnav; 

• Visita Comitiva Ministério da Economia, ABDI 
e Intelbras; 

• Live de Esquenta Ficiências; 
• Visita Secretário de Governo de Londrina; 

  
Agosto:  
 
• Conquista do Selo GPTW; 
• Lançamento Edital Hangar; 
• Live Demoday Seletivas Habits PTI 2021; 
• LIVE DT e DNI - Conheça o modelo de atua-

ção da Fundação para o mercado; 
• Lançamento do Programa de Capacitação 

em Inteligência Artificial;  
• Live Latinoware / Tecnologias Abertas. O Fu-

turo Da Humanidade! 
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• Visita Empresa de Brasília – DATACENTER; 
• Visita Henrique Domakoski e Thomaz Cortes; 
• Visita Escola Superior de Guerra – ESG; 
• Vice-Chefe do Departamento de Ciência e 

Tecnologia e Do Comandante de Defesa Ci-
bernética e comitivas; 

Setembro: 

• Live Programa Integração Universidade-Em-
presa;

• Participação do Connected Smart Cities; 
• Evento Inauguração do Laboratório de IOT; 
• Lives Latino Talks – Latinoware IoT ; 
• Webinar: Táticas De Engenharia Social - Pro-

tege-se Da Ameaça Do Plushing; 
• Live com aula magna - Pós-graduação em 

IoT: especialização Internet das Coisas IFPR; 
• Live Parceria entre I2A2, T2i e PTI O Parque 

Tecnológico Itaipu – Brasil (PTI-BR) e o Insti-

tuto de Inteligência Artificial Aplicada (I2A2), 
com sede em Toronto, no Canadá, acabam 
de firmar um termo de cooperação técnica, 
científica e cultural, que visa promover um 
programa de capacitação em inteligência ar-
tificial gratuito para profissionais e estudantes 
da região oeste do Paraná; 

• Live Segurança da Informação; 
• Participação evento Conecta – transformação 

digital em favor do setor produtivo Londrina 
PR; 

• Visita Presidente IPPUC e Assesor Técnico 
SETI; 

• Visita Prefeituras de Minas Gerais; 
• Visita Sistema Estadual de Parques Tecnológi-

cos do Paraná - SEPARTEC; 
• Visita ABDI, MDR e Prefeitura de Foz do Igua-

çu; 
• Visita e Reunião Prefeitura de Foz do Iguaçu; 

Outubro: 
 
• Lançamento do Programa de Inovação Aber-

ta no Setor De Saneamento Ambiental; 
• 18° Congresso Latino-americano de Software 

Livre e Tecnologias Abertas (Latinoware); 
• Visita Secretários Municipais de Foz do Igua-

çu; 
• Visita Associações Comerciais e das Secreta-

rias de Desenvolvimento Econômico do Oes-
te do Paraná; 

• MeetUp Iguassu Conecta; 
• Visita ABDI + Comitiva do Ministério da eco-

nomia; 
• Demoday – Hangar PTI Startups; 
• Visita Prefeitura de Petrolina; 
• Participação Evento Encontro Nacional de 

Tecnologia e Inovação; 
• Visita Prefeitura de Recife; 
• Webinar apresentação dos desafios – Sane-

par startups; 
• Visita instituto avançado de tecnologia e ino-

vação - iati e reunião técnica com er-dt; 
• Visita câmara comércio brasil china e dyno 

security; 
• PTI CONECTA - CE.DNI; 

Novembro: 
 
• Agroday; 
• A Feira de Inovação das Ciências e Engenha-

rias – FIciencias; 
• Capacitação - Política de Inovação e Negó-

cios PTI-BR; 
• Participação no Fórum de Cidades Difitais;  
• MeetUp Vila A Inteligente; 
• Le Donne Dell’Ago 2021 – Mulheres no Agro; 
• 3º Encontro Estadual de Parques Tecnológi-

cos do Paraná; 
• III - Workshop Núcleo De Inteligência Terri-

torial “Dados, Informações e Conhecimentos 
a Serviço Da Gestão Territorial e Segurança 
Hídrica”; 

• Lançamento - Laboratório de Infraestrutura 
da Qualidade Inmetro & PTI; 

• Visita Diretor de Tecnologia e Inovação do 
TECPAR; 

• Visita Empresa de Pesquisa em Energia – 
EPE; 

• Visita Conselheiros – CREA PR; 
• Visita INEPAR; 
• Visita Instituto Militar de Engenharia – IME; 

Dezembro: 
 
• Evento LINK SRI; 
• Participação Festival das Cataratas – Feira de 

Turismo e Negócios; 
• Fórum do CONFAP - Conselho Nacional das 

Fundações Estaduais; 
• Visita Comitê de Assessoramento Estratégico; 
• Meetup Unioeste – Marechal; 
• Inauguração Bit Market; 
• Visita Comitê de Assessoramento Estratégico 

CONFAP; 
• Pitch Day Inovaparque; 
• Visita Indelta; 
• Visita Sebrae; 
• Energia de Natal – Águas e Luzes; 
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AÇÕES ESTRUTURANTES
EM DESENVOLVIMENTO 

O Polo de Inovação e Negócios têm o objetivo 
de promover um ambiente competitivo de negócios 
por meio do desenvolvimento de projetos e a cola-

boração entre empresas, gerando empregos, quali-
ficação, renda e desenvolvimento tecnológico para 
a sociedade. 
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REVISTA
CIENTÍFICA PTI 

A Revista Acadêmico do PTI-BR iniciou suas pri-
meiras tratativas em 2021. Ela será uma publicação 
semestral, de acesso gratuito e imediato, com lança-
mento previsto para 2022. A Revista tem como mis-
são publicar artigos científicos, ensaios, traduções e 
resenhas acreditados pela sua originalidade e quali-
dade acadêmica, é produzido por pesquisadores na-
cionais e estrangeiros. Os esforços para a criação e 
implementação da Revista PTI-BR são direcionados 
para contribuir para o enriquecimento do debate 
acadêmico e a disseminação de ideias importantes 
para o processo de produção e validação do conhe-
cimento. 

Área do Conhecimento: Empreendedorismo, 
Agronegócio, Energias, Segurança e Infraestrutu-
ras Críticas; Turismo e Cidades.  

Linha de pesquisa: Linhas aprovadas pelo Con-
selho Diretor da Fundação PTI-BR, por meio da 

Resolução do Conselho Diretor “RCD 85.2021”, 
de 6 de agosto de 2021, de maneira a atender 
às linhas de pesquisa, grupos de pesquisa e pro-
jetos de pós-graduação afins com a instituição.  

Ainda em 2021, deu-se início os Processos de 
Compras para a contratação de treinamento e Site 
da Revista PTI-BR, específica da Open Journal Sys-
tems (OJS); desenvolvimento da identidade visual; 
e  início dos Treinamentos e Nivelamentos de co-
nhecimento dos Integrantes da organização da Re-
vista PTI-BR. 

O legado que deixamos em 2021 é de transfor-
mação social, e continuamos em 2022 buscando 
mais resultados benéficos para o bem-estar da so-
ciedade.  

O PTI-BR tem se alinhado estrategicamente como 
um ator promotor e realizador de ações, sobretudo, 
nas verticais de cidades inteligentes, agronegócio e 
energia. Deste modo seguimos prospectando mais 

parceiros, execução de programas de inovação aber-
ta e outras ações para fortalecer o resultado das em-
presas e gerar desenvolvimento regional em várias 
geografias. 

O nosso propósito é Inovação Aberta para todos, 
afinal, o Parque Tecnológico Itaipu - Brasil é feito de 
pessoas que conectam ideias, educação, pesquisa, 
tecnologia, negócios e soluções. 

LEMBRANDO DE 
2021, PENSANDO 
EM 2022... 




