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Projeto
Cidades Inteligentes





Difusão e 
desenvolvimento 

de novas 
tecnologias

Engajamento 
da 

população

Políticas 
Públicas

Contribuir com qualidade de vida do cidadão, 
desenvolvendo tecnologias, gerando 
negócios e melhorando o acesso e 
disponibilidade dos serviços públicos.

OBJETIVO

PROPÓSITOS

I. Fortalecer a inovação e o mercado de soluções tecnológicas para 
Cidades Inteligentes, com a criação de áreas de Demonstração de 
Tecnologias, aumentando assim a demanda por parte dos gestores 
públicos;

PROJETO 
CIDADES INTELIGENTES

IV- Desenvolver soluções para demandas da sociedade, seus bairros 
e dos serviços públicos que melhorem a qualidade de vida.

II- Impulsionar novas tecnologias, modelos de negócios e produtos
para Cidades Inteligentes, incentivando a competitividade do 
mercado;

III- Favorecer o empreendedorismo e a geração de emprego e renda, 
contribuindo com startups e empresas de base tecnológica;



LIVING
LABS

Ambiente controlado, localizado dentro da área da 
Usina de Itaipu

Possui uma incubadora de empresas

Possui aproximadamente 50mil m²

Recebe aproximadamente 7000 pessoas por mês

A Fundação PTI executa ações para o Desenvolvimento 
Territorial em 54 municípios da Região Oeste do Paraná

Ambiente criado no Parque Tecnológico Itaipu



UMA VITRINE
Para que Prefeitos de todo o Brasil possam ver o funcionamento 
das tecnologias in loco

Ambiente de testes de tecnologias com foco em usabilidade,
interoperabilidade e cybersegurança

Local de desenvolvimento de novas tecnologias para atender as 
demandas municipais

Parceria ABDI e PTI integra as tecnologias já existentes no parque

(veículos elétricos, bicicletas compartilhadas, medidores inteligentes)

por meio de uma Central de Comando e Controle Operacional (CCO)

e opera novas tecnologias: iluminação pública inteligente (com wifi,

câmeras e sensores de tiro) e de monitoramento com uso de drones.



Petrolina

Salvador

Macapá



Necessidades

População engajada, utilizando os equipamentos
públicos instalados, melhora na percepção de
segurança, informações e facilidades advindas das
tecnologias instaladas

Implementar uma metodologia de testes de soluções tecnológicas com intuito de 

contribuir na discussão de parâmetros de avaliação de tecnologias de 

Cidades Inteligentes.

Como padronizar os testes?
Como fazer a devolutiva às empresas?

Como auxiliar os gestores públicos 
nesse processo de seleção e avaliação 
das soluções?
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