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Projeto Cidades Inteligentes 
Tecnologia transformando a sua cidade em um 
lugar inteligente para viver 



Cidades Inteligentes e Sustentáveis 

"Uma cidade sustentável e inteligente é uma cidade inovadora 
que usa tecnologias de informação e comunicação (TICs) e 
outros meios para melhorar a qualidade de vida, a eficiência da 
operação e dos serviços urbanos e a competitividade, 
garantindo que atenda às necessidades das gerações presentes 
e futuras com respeito aos aspectos econômicos, sociais, 
ambientais e culturais ". 

 International Telecommunication Union 

outubro de 2015 

 

29/01/2018 



Transformar o campus do IPT em um ambiente de 
experiência e demonstração de soluções tecnológicas para 
tornar as cidades paulistas mais inteligentes e sustentáveis, 
facilitando a difusão desta estratégia.  

 

 Objetivo do projeto 



29/01/2018 

Públicos-alvo 

 Prefeitos e gestores públicos, para que conheçam 
as soluções e possam aplicá-las em seus 
municípios 

 Comunidade acadêmica, para o desenvolvimento 
de novas aplicações e soluções para cidades 
inteligentes 

 Estudantes de escolas de ensino fundamental e 
médio, para que se interessem por ciência e 
tecnologia 

 
 



Edificações 
públicas 
• Edifícios públicos 

mais eficazes (p. 
ex. escolas, 
repartições etc.) 

 

Serviços públicos 
• Servir e gerenciar de 

forma eficiente e 
sustentável 

 

Ecossistema Inteligente e sustentável 

Soluções desenvolvidas pelo IPT + Soluções de mercado 

Meio Ambiente 
• Monitorar e 

atuar para um 
ambiente 
sustentável  

 

Mobilidade  
• Maior fluidez, 

planejar e 
monitorar 
com + 
inteligência  

 



GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

Cidadão informado em tempo real para não transitar em áreas críticas, 
quando houver risco de queda de uma árvore 

Tecnologia 



GESTÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Informações sobre o risco 
de queda de árvores em 
tempo real, permitindo à 
população evitar acidentes 
decorrentes de queda.  

 

Solução 

• Software ARBIO com dados 
coletados em tempo real de 
velocidade e direção do 
vento que, relacionados à 
condição da árvore 
analisada, informará o risco 
de queda do exemplar.  

Giuliana del Nero Velasco 

Responsável pela solução 



MONITORAMENTO DE DESASTRES 
NATURAIS 

Informando o cidadão em tempo real para evitar riscos ambientais de 
enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra 

Tecnologia 



MONITORAMENTO DE  
DESASTRES NATURAIS 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Manter os cidadãos 
informados, em tempo real, 
sobre riscos de desastres 
ambientais, a fim de mitigar 
suas consequências. 

 

Solução 

• Instrumentar e utilizar 
inteligência computacional 
para monitorar em tempo 
real dados de chuva e dados 
dos demais sensores para 
predizer movimentação de 
encostas, deslocamento, 
inundação e alagamentos, e 
emitir alertas. 

 

 

Responsável pela solução 



GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

gestão de resíduos com possibilidade de geração de receita e redução de 
custos de descarte, otimizando procedimento de reciclagem e de 
beneficiamento de resíduos . 



RESÍDUOS SÓLIDOS 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Controle de informações, 
permitindo rastreabilidade dos 
resíduos até a destinação final.  

• Identificação dos resíduos 
gerados, permitindo o 
planejamento de ações de 
redução e reaproveitamento de 
maneira sustentável. 

Solução 

• Sistema e infraestrutura 
para gestão de resíduos, 
com possibilidade de 
geração de receita e 
redução de custos de 
descarte, otimizando 
procedimento de 
reciclagem e de 
beneficiamento de resíduos  

Camila Camolesi Guimarães 

Responsável pela solução 



MAPEAMENTO MÓVEL DE 
POLUIÇÃO DO AR 

Melhoria no conforto término  e minimizar riscos a saúde, com a 
identificação de pontos críticos da condição ambiental na cidade 

Tecnologia 



MAPEAMENTO MÓVEL DE POLUIÇÃO DO AR 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Identificar pontos críticos de 
poluição que afeta a qualidade 
do ar, para apoiar apoio à 
tomada de decisão de ações 
mitigatórias 

• Identificar ilhas de calor para 
definir estratégias de 
arborização 

Solução 

• Redes de Sensores Sem Fio 
(RSSF) com nós hospedados 
em ônibus urbanos que 
capturam dados das 
condições ambientais por 
onde trafegam, permitindo 
cobrir uma vasta região com 
leituras periódicas, gerando 
mapas de qualidade do ar 



MAPA DE RUÍDOS 

Planejamento e execução de políticas públicas  
para a mitigação de ruídos 

Tecnologia 



MAPA DE RUÍDOS 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Identificar pontos críticos 
de poluição sonora 

• Apoio à tomada de decisão 
de ações mitigatórias 

Solução 

• Geração de mapa, a partir 
de medições reais e 
simulação computacional, 
do nível de ruído em cada 
rua da cidade, permitindo o 
planejamento de políticas 
para redução do nível de 
ruído, como p. ex. restrições 
à passagem de veículos.  

Responsável pela solução 



BARULHOMETRO 

Aumento da consciência do cidadão a respeito 
do nível de ruídos ao qual está exposto e 
monitoramento em tempo real de ruídos 
urbanos 

Tecnologia 



BARULHÔMETRO 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Identificar pontos críticos 
de poluição sonora 

• Apoio à tomada de decisão 
de ações mitigatórias 

Solução 

• Nível de ruído, em tempo real,  
que a população está exposta. 
Equipamentos 
estrategicamente localizados  
monitoram o ruído na cidade 
de forma remota, transmitindo 
informações, facilitando o 
trabalho de fiscalização quanto 
aos níveis de ruído gerados 
nas diversas regiões da cidade.  

Responsável pela solução 



PRÉDIOS PÚBLICOS MAIS 
EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS 

Edificações  
Inteligentes 



FACHADA FOTOVOLTAICA 

Prédios públicos mais sustentáveis: Reduzindo o consumo de ar 
condicionado, e gerando energia para minimizar o consumo 

Imagem extraída de http://www.sol-dance.com/building-integrated-photovoltaics/ 



FACHADA FOTOVOLTAICA 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Redução de demanda de 
energia elétrica da rede; 

• Redução de carga térmica 
que seria absorvida pela 
fachada, reduzindo o uso de 
ar condicionado.  

Solução 

• Painéis de fachada com 
tecnologia fotovoltaica, que 
cobrirão parte da superfície 
externa do edifício e estarão 
conectados em um circuito 
elétrico e distribuirão 
energia para consumo na 
própria edificação.  

Responsável pela solução 



TETO FOTOVOLTAICO 

Prédios públicos mais sustentáveis, gerando energia para minimizar o 
consumo 



TETO FOTOVOLTAICO 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Redução de gastos com a 
concessionária de energia 

Solução 

• Implantação de um sistema 
de geração fotovoltaica on-
grid para compensar uso de 
energia em iluminação 
pública e prédios públicos 
em período noturno 

Responsável pela solução 



GESTÃO DE UTILIDADES 

Detectando problemas e alterações no padrão de consumo de prédios 
públicos, otimizar os recursos gerando economia no consumo  com boas 
práticas de gestão. Gestão para evitar apagões, escassez de água, etc. 



GESTÃO DE UTILIDADES 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Gestão e entendimento do 
padrão de consumo de 
utilidades (água, energia, 
gás) com leituras em tempo 
real verificando pontos de 
vazamentos, pontos críticos  
de demanda 

Solução 

• Rede de medidores de 
consumo com comunicação 
sem fio integrada em uma 
central de controle 
operacional 

Responsável pela solução 



DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 
INTELIGENTE 

Identificando focos de incêndios em prédios públicos e alertando as 
entidades responsáveis on-line, e programas de rotas de fuga 



DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO 
INTELIGENTES 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Alarmes de incêndio mais 
eficientes, reduzindo os 
impactos e o agravamento 
de situações de incêndio em 
prédios públicos 

Solução 

• Central de controle com  
diversos sistemas 
integrados sem fio, com 
lógica de segurança em 
malha que o permite 
funcionamento mesmo 
após perda de diversos 
pontos integradores do 
sistema, provendo 
redundância e resiliência. 

 
Antonio Fernando Berto 

Responsável pela solução 



ÁGUA DE CHUVA 

Realize o aproveitamento inteligente da água de chuva, economize a 
água tratada e aumente a resiliência hídrica 

Imagem extraída de http://www.solucionesespeciales.net/Index/Noticias/06Noticias/375115-Como-lo-arreglo-
Con-que-impermeabilizo-una-cubierta-de-techos-en-temporada-de-lluvias.aspx 



ÁGUA DE CHUVA 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Substituição de fonte de 
abastecimento, reduzindo a 
necessidade de retirada de água 
de mananciais distantes e os 
respectivos gastos energéticos 
em seu transporte 

• retenção de parte da água 
precipitada, atenuando os efeitos 
da impermeabilização 

Solução 

• Captação, tratamento e 
armazenamento de água de 
chuva precipitada sobre os 
telhados; 

• Obtenção e transmissão de 
dados de pluviosidade, 
qualidade e volume de água 
em reservatórios. 

Responsável pela solução 



MONITORAMENTO DE RECALQUES 

Monitorar em tempo real recalques que ocorram em edifícios para 
preservar o patrimônio público 



MONITORAMENTO DE RECALQUES 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Acompanhar movimentos de 
terra que possam gerar danos 
ao patrimônio público 

• Avaliar impactos de novas 
obras ou intervenções urbanas 
sobre o patrimônio público 

Solução 

• Sistema de monitoramento 
de nível d’água do subsolo e 
recalques do terreno e das 
edificações 

Patricia del Gaudio Orlando Ronaldo Rocha 

Responsável pela solução 



SERVIR E GERENCIAR DE FORMA 
EFICIENTE E SUSTENTÁVEL 

Serviços  
públicos 



ILUMINAÇÃO PÚBLICA INTELIGENTE 

Iluminar a avenida  e calçadas conforme a demanda de veículos e 
pessoas, construir um canal de comunicação digital com infraestrutura 
do governo pela luminárias 

Imagem extraída de http://www.metronews.ca/news/calgary/2014/11/27/smart-lights-
could-soon-do-much-more-than-just-brighten-calgary-streets.html 



ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Economia com implantação 
de tecnologias mais 
eficientes 

• Oferta de serviços 
adicionais como distribuição 
de sinal wifi, sinalização, e 
infraestrutura de rede de 
dados 

Solução 

• Novos sistemas de 
iluminação pública 
instalados ao longo da 
avenida central do IPT, com 
seus respectivos IDs e 
comunicação de dados para 
uma central de tratamento, 
via antenas de hubs e 
roteadores.  

Responsável pela solução 



INSPETOR DE GALERIAS PLUVIAIS 

Inspecione galerias pluviais de forma mais rápida, segura e barata. Auxilio 
na identificação de lançamento clandestino de esgoto, e reduza custo 
com manutenção 

Tecnologia 



INSPETOR DE GALERIAS PLUVIAIS 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Identificação de problemas 
em galerias de águas 
pluviais, permitindo 
manutenções necessárias 
para evitar alagamentos, 
com menor risco para as 
equipes de inspeção 

Solução 

• Equipamento de controle 
remoto sobre rodas, com 
diferentes tipos de câmera 
(RGB, infravermelho e 
Samsung Gear 360°) para 
permitir o mapeamento de 
eventuais anomalias no 
interior das galerias a partir 
de imagens transmitidas em 
tempo real. 

 

Responsável pela solução 



DRONES E SUAS APLICAÇÕES 

Identifique focos de dengue eficientemente, Visualização de áreas de 
risco com assessoria ao resgate após um evento, Identifique patologias 
construtivas 

 

Imagem extraída de https://fee.org/articles/the-future-drone-centric-city/ 



DRONES E SUAS APLICAÇÕES 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Utilização de drones para 
capturar informações a 
respeito de patologias de 
edificações, investigação de 
áreas de risco ou focos de 
arboviroses, entre outros 
problemas, permitindo ações 
preventivas ou corretivas 

Solução 

• Captura de imagens por 
meio de drones e 
processamento por 
softwares para a 
identificação de situações 
em que seja necessária uma 
intervenção específica.  

Responsável pela solução 



SOLO INTELIGENTE - GEOBIM 

Maior previsão e precisão no planejamento de novas obras 
de infraestrutura evitando gastos públicos e com maior 
segurança. Maior controle e gestão do uso do solo da cidade  

 



SOLO INTELIGENTE - GEOBIM 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Redução de incertezas geológico-
geotécnicas em processos de tomada 
de decisões, planejamento para 
licenciamento, recuperação ou 
implantação de novos 
empreendimentos  

• otimização de futuras campanhas de 
investigações, evitando perdas 
financeiras e problemas em obras 

Solução 

• Modelo digital 
georreferenciado do 
subsolo, permitindo 
armazenar, visualizar, 
gerenciar e compartilhar 
informações de 
investigações geológico-
geotécnicas de uma 
maneira rápida, inteligente 
e estruturada.  

Patricia del Gaudio Orlando 

Responsável pela solução 



PLANEJAR, MONITORAR, FAZER FLUIR O 
TRÂNSITO COM +INTELIGÊNCIA  

Mobilidade 
Inteligente 



MOBILIDADE MONITORADA 

Entendendo a mobilidade da cidade de forma a predizer estratégias de 
manutenção de vias públicas, de mobilidade urbana e planejamento 
operacional do trânsito  



MOBILIDADE MONITORADA 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Percepção das 
origem/destino dos trajetos 
nas cidades, permitindo o 
melhor planejamento de 
políticas públicas de 
transporte 

Solução 

• Instalação de radares para 
gestão de mobilidade e 
reconhecimento de rotas na 
cidade 

Douglas Bellomo  
Cavalcante 

Ely Bernardi 

Responsável pela solução 



SEMÁFOROS INTELIGENTES 
Melhorando o fluxo de pedestres e veículos 



SEMÁFOROS INTELIGENTES 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Melhor controle dos 
cruzamentos, 
harmonizando o fluxo de 
veículos e pedestres 

• Possibilidade de controlar o 
fluxo do trânsito em 
situações especiais 

Solução 

• Instalação de conjunto 
semafórico para veículos e 
pedestres, com simulações 
de uso e avaliação de 
impacto percebido pelo 
usuário 

Responsável pela solução 



ESTACIONE 

Cidadão economizando tempo para achar a vaga, melhor gestão do 
espaço público reservado ao estacionamento, fiscalizando o uso correto e 
com arrecadação eficiente 

Tecnologia 



ESTACIONE 

Cidade mais inteligente e 
sustentável: 

• Informações sobre vagas 
públicas de estacionamento 
para o cidadão (vagas 
disponíveis) e o gestor 
público, assegurando o uso 
correto de vagas especiais e 
a cobrança adequada do 
uso da vaga (zona azul) 

Solução 

• Sistema de Gestão WEB e 
Móvel com monitoramento 
com tecnologia de 
rastreamento e 
identificação de vagas por 
meio de sensores 

Douglas Bellomo Cavalcante Renato Curto Rodrigues 

Responsável pela solução 



FORMAS DE DEMONSTRAÇÃO 

Centro de Controle 

Smartphone 

Galeria de tecnologias 

Mapas digitais 



      Sala de controle operacional 



    Galeria de tecnologias 



      Aplicativo para smartphone 



      Visitas às instalações físicas 



Local de instalação 
Sala de Demonstração 

Algumas tecnologias poderão 
ser instaladas fora do IPT 
p. ex. semáforo inteligente; 
mobilidade monitorada  



COMO PARTICIPAR? 



O que estamos buscando? 

• Empresas interessadas em aportar tecnologias de 
Cidades Inteligentes para a criação do ambiente de 
demonstração. 

• Contrapartida econômica, não financeira 

• Tecnologias não precisam se restringir às que foram 
apresentadas hoje. Se houver complementaridades e 
for foco de atuação do IPT, podemos incluir no 
escopo do projeto.  



Condições para os participantes 

O que podemos oferecer 
• Acesso ao campus para 

demonstração das soluções 
instaladas 

• Inclusão da marca da 
empresa nos materiais de 
divulgação 

• Parceira poderá mencionar a 
participação da empresa no 
projeto 

• Dados gerados em projetos 
de pesquisa que utilizem a 
infraestrutura provida pelas 
parceiras 

• Importante: não é uma 
“encomenda” da parceira. 

O que não podemos oferecer 

• Exclusividade: IPT poderá 
trabalhar com outras 
empresas do mesmo setor 

• Certificação: participar do 
projeto não representa um 
“atestado de qualidade” do 
IPT 



Benefícios esperados para os parceiros 

• Exposição da marca para potenciais clientes (prefeituras); 

 

• Contratação facilitada de projetos de pesquisa do IPT e de 
ICTs em parceria com o IPT utilizando a infraestrutura provida; 

 

• Integração com demais sistemas inteligentes (parcerias entre 
os participantes) 

 

• Acesso a informações técnicas que poderão ser utilizadas 
para aprimoramento do Produto da Empresa. 



Termo de Parceria 

 

• A Parceria será formalizada por meio da assinatura de um 
“Convênio de Cooperação Técnica”, nos termos do art. 39 do 
Decreto n.º 62.817, de 04.09.2017, e com o fundamento na 
Lei 8.666/93, visando a cooperação para apoio na 
implementação do Projeto “Cidades Inteligentes”. 

 

• Prazo para a instalação da infraestrutura que irá compor o 
ambiente de demonstração: até o final de 2018. 

• Parcerias estabelecidas para essa etapa poderão se estender além 
do final de 2018, para a manutenção e operação das tecnologias. 

 



Contatos 
cidadesinteligentes@ipt.br 
Fone: 3767-4254 


