
A tecnologia como aliada na 

construção de cidades 

inteligentes  







“E uma rua de 

2.000 veículos por 

dia as pessoas 

tem mais que o 

triplo de amigos e 

mais que o dobro 

de conhecidos 

que uma rua onde 

passam 16.000 

veículos por dia.” 

 

Jan Gehl 
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QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DESSA 

INVERSÃO? 



SMART CITY 

= 

MUDANÇA DE MINDSET 
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DE VIDA 



Cidades inteligentes são as que conseguem se desenvolver 
economicamente ao mesmo tempo em que aumentam a qualidade de vida 

dos habitantes ao gerar eficiência nas operações urbanas > uso dos 
recursos. 

O enfoque atual é na cidade criativa e sustentável, que faz uso da 
tecnologia em seu planejamento com a participação dos cidadãos. 

As cidades inteligentes 

devem ser um reflexo de uma 

sociedade inteligente 



Como a tecnologia pode ser uma aliada 

na construção de cidades inteligentes? 





SEGURANÇA MOBILIDADE 

SAÚDE 

CONECTIVIDADE 

INFRAESTRUTURA 



CONECTIVIDADE 





Iluminação Pública como base 

Rede de Iluminação Pública é a base da conectividade para 

uma cidade inteligente, ou seja, uma grande rede para 

conectar/ pendurar: 
 

 Controle de lâmpadas 

 Sensores de energia e medição inteligente 

 Dimerização da iluminação 

 Câmeras de segurança 

 Sensores de presença 

 Sensores de poluição, ruído, etc. 

 Entre outros 











SEGURANÇA 





 MONITORAMENTO DE VEÍCULOS E IMAGENS 

Segurança do cidadão: rapidez na detecção de roubos de veículos 

Segurança do cidadão: reconhecimento facial 

Segurança do cidadão: segurança viária (fiscalização) 

 



SEGURANÇA COMPARTILHADA:  
APLICATIVO DE DISPARO DE ALARMES CONTRA 

SITUAÇÕES DE RISCOS DE SEGURANÇA PÚBLICA E 

EMERGÊNCIAS DE SAÚDE 

 Segurança do cidadão: rede integrada da comunidade 

aumentando a segurança 

 Qualidade de vida: rapidez na detecção de situações de 

emergência 

 Qualidade de vida: redução de mortes 

 



SAÚDE 



Aplicativos de Monitoramento de Saúde 

 Monitoramento de 

saúde em tempo 

real 

 

 Integração com 

redes de saúde 

públicas e/ou 

privadas 

 



Aplicativos de Acessibilidade Urbana 



 TELEMEDICINA 

Atendimento Médico domiciliar 



 Pré-agendamento de 

consultas sem filas 

 Eficiência no atendimento 

por diagnóstico prévio 

 

APLICATIVOS DA 

REDE PÚBLICA 



INFRAESTRUTURA 



 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

 

 
 

 



 INFRAESTRUTURA VIÁRIA 

 

 
 

 



  CONCRETO PERMEÁVEL 

 

 
 

 



  CONCRETO GEOPOLÍMERO 

 

 
 

 

Concreto de 

geopolímero 

com escória de 

fornalhas 

industriais 

Economia financeira 
e redução de 67% na 
emissão de CO2 



 BUEIROS INTELIGENTES 



 BUEIROS INTELIGENTES 

 Conforto  do cidadão: bairro limpo e visualmente agradável e 

com  redução do trânsito de caminhões 

 Sustentabilidade ambiental: impede que o lixo polua os rios 

 Sustentabilidade social: minimiza os entupimentos e reduz o 

impacto de enchentes 

 Sustentabilidade econômica: limpeza 15 vezes mais rápido que o 

sistema atual e redução de 50% do custo operacional. 

 

 



 LIXEIRAS INTELIGENTES 



 LIXEIRAS INTELIGENTES 

 Conforto do cidadão: redução do trânsito de caminhões 

 

 Conforto do cidadão: bairro limpo e visualmente 

agradável 

 

 Sustentabilidade: otimização da manutenção e coleta 

de resíduos 

 



MOBILIDADE 



 SEMÁFOROS INTELIGENTES 



 SMART PARKING 



 SMART PARKING 



 SMART PARKING 

 Conforto do cidadão: otimização do tempo de busca de 

vagas 

 

 Conforto do cidadão: maior fluidez das vias 

 

 Sustentabilidade: menor emissão de CO2 

 



  BICICLETAS COMPARTILHADAS 



  PATINETES COMPARTILHADOS 



  BENEFÍCIOS 

 Redução do uso de veículos poluentes 

 Redução de trânsito 

 Redução de poluição sonora 

 Experiência única (vivência) 



Trabalhamos para tornar as cidades mais inteligentes. 

Articulamos soluções para a esfera pública, em 

conjunto com a esfera privada, a fim de desenvolver 

novas concepções ao desenvolvimento urbano e de 

promover uma melhor qualidade de vida aos cidadãos.  

 

Apostamos na conexão de seis grandes eixos: 

Empreendedorismo de Impacto (Startups), Economia 

Criativa, Sustentabilidade, Energia Limpa, Tecnologia 

e Conectividade. Somos pioneiros no mercado de 

cidades inteligentes e nosso know-how garante 

projetos práticos e eficazes. 













Trabalhamos para tornar as cidades mais inteligentes. 

Articulamos soluções 
para a esfera pública, em 

conjunto com a esfera 
privada, a fim de 

desenvolver novas 
concepções ao 

desenvolvimento urbano 
e de promover uma 

melhor qualidade de vida 
aos cidadãos. 



SCECWB 2019 



SCFF 2018 – 1ª edição 
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