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RESUMO 
O desenvolvimento urbano traz qualidade de vida para as pessoas, porém seu crescimento desordenado e 
insustentável geram problemas urbanos, degradações ambientais, sociais e econômicas. Uma das formas 
de mitigar esses problemas pode ser por meio das políticas públicas que exijam medidas inovadoras dentro 
do planejamento urbano. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão bibliométrica por meio 
de três bases de dados com cinco descritores, apontando avanços dentro de um contexto mundial e 
nacional que já possui conceitos acerca de cidades inteligentes, pelo viés produtivo, sustentável e 
tecnológico. Para a realização da análise quantitativa foram utilizados os periódicos Scopus, Web of 
Science e ScienceDirect, no mês de julho de 2019. Foram levantados os volumes de publicações, referente 
ao período de 2014 até 2018. Foi possível identificar que cidade inteligente é um conceito atual que vem 
trazendo tecnologia e inovação associadas à sustentabilidade. E por meio das análises quantitativas de 
publicações acerca das cidades inteligentes, foi observado que a maior parte das publicações é referente 
aos últimos cinco anos e pertencem aos periódicos Scopus. No contexto mundial há cidades inteligentes 
que se destacam em virtude da estabilidade política alcançada. Em nível nacional destacam-se as cidades 
de Croatá/CE que já é considerada uma cidade inteligente. Ainda as cidades brasileiras possuem avanços 
na gestão pública por meio de investimentos em espaços urbanos, que encaminham para se torná-las uma 
cidade inteligente. 
 
Palavras chave: cidades digitais; indústria 4.0; sustentabilidade ambiental urbana; tecnologia da 
informação em cidades.  

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Com o passar dos anos a paisagem urbana vem se transformando, devido à 
grande inserção de pessoas que migraram do campo para as cidades. O desenvolvimento 
urbano traz qualidade de vida para as pessoas, porém seu crescimento desordenado e 
insustentável geram problemas urbanos, degradações ambientais, sociais e econômicas 
(ARAUJO; CANDIDO, 2014). Os problemas podem surgir por vários motivos, como o 
aumento do tráfego, geração de resíduos, poluição, entre outros (CAMERO; ALBA, 2019).  

Uma das formas de mitigar os problemas ambientais, sociais e econômicos, pode 
ser por meio das políticas públicas, que atendam às necessidades sociais, exigindo 
medidas inovadoras dentro do planejamento urbano, considerando a mitigação de 
recursos naturais e o direcionamento correto da economia, que vem sendo utilizada para 
geração de riqueza e criação de valor (WEISS; BERNARDES; CONSONI, 2015). 

 Para o desenvolvimento sustentável fazer parte das cidades, se torna essencial o 
uso da inovação tecnológica, por meio dos conceitos aplicados às cidades inteligentes, 
que devem ser visualizados pelo poder público como forma para solucionar os problemas 
urbanos existentes (WEISS; BERNARDES, CONSONI, 2015). 
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Esta interação do desenvolvimento tecnológico e sustentável é encontrada dentro 
do sistema digital, onde a tecnologia está inserida de modo eficiente (WEISS; 
BERNARDES, CONSONI, 2015). 

A tecnologia, assim como as cidades, vem evoluindo com o passar dos anos, 
gerando mudanças desde épocas que se utilizavam máquinas a vapor até a revolução da 
Indústria 4.0. Tal evolução é decorrente de sistemas de informações integrados, conjunto 
ao sistema de tecnologias de informação e comunicação que integram o uso de objetos 
físicos com tecnologias digitais (BRETTEL et al, 2014). 

A indústria 4.0 utiliza a tecnologia da informação para o planejamento e 
desenvolvimento de cidades inteligentes, permitindo maior interação em processos 
econômicos, sociais e ambientais (MADEIRA; GUIMARAES; MENDES, 2017).  

Neste contexto, nota-se que as cidades inteligentes são compostas por uma 
interação por meio de sistemas de tecnologias, comunicação e componentes digitais a fim 
de refazer a organização das cidades em prol do desenvolvimento sustentável, 
caracterizando a importância do estudo sobre as cidades inteligentes e tudo o que a 
compõe (JUCEVIČIUS; PATAŠIENÉ; PATAŠIUS, 2014). 

Diante do exposto, este trabalho teve por finalidade realizar uma revisão 
bibliométrica por meio de três bases de dados com cinco descritores, apontando avanços 
dentro de um contexto global que já possui conceitos acerca de cidades inteligentes, pelo 
viés produtivo, sustentável e tecnológico. 
 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 
 

A metodologia utilizada nesta pesquisa se refere a uma revisão sistemática da 
literatura com abordagem bibliométrica. Foi desenvolvida por meio da busca de bases de 
dados, constituídas por artigos científicos publicados.  

A busca foi realizada em três bases de dados bibliográficos: Scopus, Web of 
Science e Science Direct, no mês de julho de 2019. Foram levantados os volumes de 
publicações, referente ao período de 2014 até 2018. Para a realização da pesquisa na 
base de dados Scopus foram selecionados os campos Documents e All fields. Já para a 
pesquisa na base de dados Web of Science foram selecionados os campos Basic Search 
e Topic. E a pesquisa na base de dados Science Direct foi utilizado o campo Keywords 
para digitar o descritor correspondente. 

Como critério do processo de indexação nas bases de dados bibliográficos, foram 
definidos os descritores utilizados com embasamento na relevância no setor urbano, pelo 
viés produtivo, sustentável e tecnológico. O fator cronológico foi importante para a 
priorização de artigos atuais publicados entre um período escolhido. A relevância no setor 
foi necessária para a limitação da área estudada, contribuindo para a avaliação dos 
impactos causados de acordo com as demais revisões da literatura. 

Foi realizada a busca de fontes científicas nas bases de dados com ênfase nos 
últimos cinco anos, utilizando os descritores, no idioma inglês. Os cinco descritores 
utilizados foram: Smart cities; Urban environmental sustainability; Digital cities; Information 
technology in cities e Industry 4.0. 

Foi realizada uma análise de dados quantitativos sobre o os descritores utilizados, 
analisando a importância sobre o assunto e realizando um comparativo entre os 
descritores e o período pesquisado nas bibliografias mais recentes sobre as cidades 
inteligentes.  

Por fim, foi realizada uma revisão de literatura sobre as cidades inteligentes no 
contexto mundial e nacional, apontando as iniciativas públicas e privadas de cidades que 
já possuem conceitos e inovação acerca de cidades inteligentes. 

A Figura 1 apresenta o fluxograma sobre as etapas utilizadas para a realização da 
pesquisa.  



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

 
Figura 1: Fluxograma das etapas da metodologia 

Fonte: Autores, 2019. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
As Figuras 2, 3 e 4 referem-se aos resultados da revisão bibliométrica, por meio da 

pesquisa quantitativa sobre os volumes de publicações, com os descritores: Smart cities; 
Urban environmental sustainability; Digital cities; Information technology in cities e Industry 
4.0; nas bases de dados: Scopus, Web of Science e ScienceDirect, respectivamente.    
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Figura 2: Representação numérica de publicações na base de dados Scopus  

Fonte: Autores, 2019. 

 

 
Figura 3: Representação numérica de publicações na base de dados Web of Science 

Fonte: Autores, 2019. 
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Figura 4: Representação numérica de publicações na base de dados ScienceDirect 

Fonte: Autores, 2019. 
 

O conceito cidades inteligentes, trazido pela pesquisa em idioma inglês, Smart 
cities, possui conexão com os outros descritores, devido ao grande diferencial das 
cidades inteligentes. De acordo com Wang, Moriarty e Hager (2019) o grande diferencial 
das cidades inteligentes em comparação com as cidades verdes e eco-cidades é o foco 
no uso de tecnologia da informação, como um diferencial para alcançar a sustentabilidade 
ambiental urbana com maior eficiência. 

Segundo Ismagilova (2019), o conceito cidades inteligentes recentemente tem 
provocado discussões entre diversos autores, por este motivo, a maioria das publicações 
se encontram no período entre 2015 a 2018. 

Em geral, a pesquisa mostrou que os descritores apresentaram relevância no setor 
urbano, pelo viés produtivo, sustentável e tecnológico, devido ao crescimento na 
quantidade de publicações e a todos os descritores apresentarem um grande volume de 
publicações nos últimos cinco anos.  

Foi possível observar que grande parte das publicações utilizando os descritores 
desta pesquisa se encontra no periódico Scopus, destacando neste periódico o descritor 
Information technology in cities, que apresentou a maior quantidade de publicações em 
todos os anos definidos na pesquisa e em relação a 2014 e 2018, apresentou um 
aumento de 84,24% da quantidade de publicações, ou seja, quase dobrou o volume de 
publicações.  

Segundo Nakata e Weidner (2012) a indústria 4.0 é pautada em duas bases: 
processamento de tecnologia e tecnologia da informação e comunicação. Uma revolução 
palpável para os países desenvolvidos, mas que encontra barreiras para avançar em 
países subdesenvolvidos. A maior parte desses países consomem produtos de baixo 
custo, ele é o fator de competitividade, isso influencia diretamente nos investimentos que 
prezem pelo processamento de tecnologia da informação e comunicação, fazendo com 
que o avanço rumo à quarta etapa da revolução industrial seja lento nesses cenários. 
Pensando em otimização dos processos para uma produção mais eficiente e sustentável, 
o ideal é que esse tipo de revolução atingisse todos os setores produtivos.  

As cidades inteligentes têm um grande potencial para o desenvolvimento de 
cidades cada vez mais ambientalmente sustentável, pois seus sistemas podem reduzir o 
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consumo de energia, principalmente no tráfego de veículos, com o objetivo de mitigar o 
aquecimento global (BATTY et al. 2012 apud WANG; MORIARTY; HAGER, 2019). 

Dessa forma, a tecnologia de informação e comunicação pode contribuir para um 
novo sistema de gestão do crescimento urbano (CZAMANSKI; BROITMA, 2017). As 
pesquisas atuais sobre cidades inteligentes apresentam inúmeros dispositivos sensoriais, 
que funcionam interligados com as infraestruturas das cidades (ISMAGILOVA et al., 
2019). 

Os Smarts Cities Applications são conceitos que descrevem os aplicativos que são 
conectados as cidades inteligentes (VENTURA; SAKUMA, 2014). Em Boston, EUA, 
instalou-se sensores nos estacionamentos no centro com finalidade de gerenciamento 
das vagas disponíveis e lá a empresa de transporte UBER, que utiliza o aplicativo e 
compartilha seus dados de viagem para os responsáveis no planejamento da cidade de 
Boston (WANG; MORIARTY; HAGER, 2019). 

Outro exemplo de tecnologia de informação e comunicação aplicada em cidades 
inteligentes é o framework de sistemas integrados, no qual é programado à aplicação de 
serviços digitais às comunidades e o melhoramento da infraestrutura pública (WEISS; 
BERNARDES; CONSONI, 2015). 

As tecnologias de informação e de comunicação podem contribuir para mitigar os 
problemas ambientais, como por exemplo, a redução da poluição do ar, devido a maior 
eficiência, a transparência, com o aumento do acesso às informações, podendo ser uma 
tecnologia que proporcione melhores escolhas e tomada de decisões (WEISS; 
BERNARDES; CONSONI, 2015). 

No contexto mundial, a cidade de Cingapura, que em virtude da estabilidade 
política alcançou o conceito de cidade inteligente de maior sucesso (BRANDÃO; JOIA, 
2018). Outro exemplo que merece destaque é Londres, devido a inovação digital 
(PRAHARAJ, HAN, HAWKEN, 2017).  

Segundo Praharaj, Han e Hawken (2017) a cidade de Londres é um exemplo claro 
da adoção da inovação digital de cidade inteligente, titulado como ‘O plano inteligente 
Londres’ em que a cidade fornece oportunidades de tecnologias digitais. Os cidadãos 
estão inseridos no contexto da cidade, podendo opinar, direcionar e gerar novas ideias, 
com bases em plataformas que geram discussões, votações e sessões, deixando-os 
informados sobre o planejamento da cidade e tudo que a engloba, com foco nas 
transformações urbanas inteligentes. 

A cidade de Masdar, no Emirados Árabes Unidos é um exemplo de cidade 
inteligente que está sendo criada com finalidade de ser a cidade mais sustentável do 
mundo. A sua construção iniciou-se em 2008 com previsão de ser finalizada em 2025. 
Mesmo localizada no deserto árabe, a cidade de Masdar já possui um sistema de 
captação de ventos com finalidade de trazer o conforto ambiental em edificações e terá 
transporte subterrâneo com trilhos magnéticos, com foco nas prioridades do pedestre e 
redução na emissão de gás carbônico (ANDRADE; GALVÃO, 2016). 

Outro exemplo de cidade inteligente é Santander, na Espanha, que possui seu 
projeto com mais de vinte mil dispositivos de monitoramento funcionando, mais da metade 
instalados para coletar dados ambientais (ANDRADE; GALVÃO, 2016). Ainda possui 
estacionamentos inteligentes, que monitora pontos de estacionamento e dá informações 
em tempo real sobre a disponibilidade para os motoristas (WANG; MORIARTY; HAGER, 
2019). 

Recentemente no Brasil, a cidade de Croatá localizada no Ceará é considerada 
uma cidade inteligente que atende às demandas da população em relação à infraestrutura 
básica, à saúde e à educação, contando com uma rede digital de informação inclusiva, 
projetos de melhorando com a utilização do piso intertravado, com finalidade de evitar o 
acumulo de água das chuvas com a drenagem mais eficiente (ZEITUNE; DUBEUX; 
CORRÊA, 2018).  
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No cenário nacional há diversas cidades como Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, 
Recife, Belo Horizonte, Vitória, Florianópolis e entre outras que promovem um sistema 
urbano mais desenvolvido e inclusivo, com a aplicação de instrumentos de monitoramento 
e aplicativos (ANDRADE; GALVÃO, 2016).  

O aplicativo Cidadera desenvolvido na cidade de São Paulo, com a finalidade de 
que a população possa registrar uma denúncia aos problemas urbanos. Tais problemas, 
como “acessibilidade, água e esgoto, alagamento, árvores, buracos, educação, energia, 
lixo, local público, mato alto, obra pública, pedestre, poluição doar, poluição sonora, 
poluição visual, queimada, transporte, trânsito e saúde” (VENTURA; SAKUMA, 2014). 

O semáforo no cruzamento da Avenida João Paulino com a Rua Piratininga em 
Maringá/PR, possui uma inteligência artificial de iniciativa pública que permite controlar 
seu funcionamento de acordo com o fluxo de transito, respeitando o tempo máximo de 90 
segundos. Ainda o semáforo coleta dados sobre a temperatura local, podendo abrir 
caminhos para veículos de emergência como bombeiros e alertar o motorista quando 
ainda há pedestre sobre a faixa (PEÑA, 2018). 

A cidade de Recife no Brasil já possui projetos como Bike Leve que incorpora um 
sistema de aluguel de bicicleta e living lab sendo o primeiro projeto no país a fornecer um 
serviço de aluguel de carros com veículos elétricos com capacidade de transporte de até 
duas pessoas, objetivando o transporte compartilhado e redução de gás carbônico 
(ANDRADE; GALVÃO, 2016). 

O Ranking Connected Smart Cities de 2018 da empresa de consultoria Urban 
Systems qualificou e posicionou por meio de indicadores desenvolvidos as cem cidades 
brasileiras mais inteligentes do Brasil. Os indicadores desse Ranking são meio ambiente, 
energia, tecnologia e inovação, saúde, segurança, educação, empreendedorismo, 
governança e economia. As vinte primeiras cidades mais inteligentes do país, segundo o 
Ranking Connected Smart Cities de 2018, estão dispostas na Tabela 1. 

 
Tabela 1:As cidades mais inteligentes do Brasil conforme o Ranking Connected Smart Cities 2018 

2018 MUNICÍPIO (UF) 

1º Curitiba (PR) 

2º São Paulo (SP) 

3º Vitória (ES) 

4º Campinas (SP) 

5º Florianópolis (SC) 

6º Rio de Janeiro (RJ) 

7º Belo Horizonte (MG) 

8º Porto Alegre (RS) 

9º Santos (SP) 

10º Niterói (RJ) 

11º São Caetano do Sul (SP) 

12º Campo Grande (MS) 

13º Recife (PE) 

14º Brasília (DF) 

15º Goiânia (GO) 

16º Blumenau (SC) 

17º Salvador (BA) 

18º Palmas (TO) 

19º Barueri (SP) 

20º Maringá (PR) 

Fonte: Dados extraídos de CSC (2019). 
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A cidade Curitiba é uma cidade que possui iniciativas políticas que encaminham 
para se tornar uma cidade inteligente, com destaque para o transporte inteligente. Outro 
ponto de destaque da cidade de Curitiba é a preocupação em manter os aspectos 
ambientais e questões histórico-culturais que impulsiona o cicloturismo na cidade (KLOS 
et al., 2016).   

Investir em políticas públicas em modelos de cidades inteligentes é uma das 
principais ferramentas para estimular inovação, indicadores de crescimento econômico, 
qualidade de vida, sustentabilidade e bem-estar da população (CARAGLIU; DEL BO, 
2019). As iniciativas observadas na pesquisa mostram que há vários exemplos de cidades 
no contexto mundial que já são consideradas cidades inteligentes. Já no contexto 
nacional as cidades possuem avanços na gestão pública por meio de investimentos em 
espaços urbanos, ou seja, possuem potencial para se tornarem cidades inteligentes, 
devido às iniciativas públicas. 

Porém há muitos desafios para alcançar as políticas públicas eficazes em cidades 
inteligentes, como por exemplo, as preocupações com as questões de privacidades 
relacionadas à coleta de dados pessoais com finalidade na utilização em tecnologias de 
informação e comunicação. Outro desafio é a possibilidade do aumento a desigualdade 
social e econômica, por meio da exclusão da comunidade fragilizada e as que possuem 
menos recurso tecnológico.  

Em um estudo de Weiss, Bernardes e Consoni (2015) a dificuldade da implantação 
do conceito de cidades inteligentes no contexto nacional são inúmeras, pois diversas 
questões sociais e básicas de sobrevivência humana ainda carecem de cuidado. 

 
4 CONCLUSÃO 

 
Cidade inteligente é um conceito atual que vem trazendo tecnologia e inovação 

associadas à sustentabilidade. Nota-se, por meio das análises quantitativas de 
publicações realizadas acerca das cidades inteligentes, a maior parte das publicações é 
dos últimos cinco anos e pertencem aos periódicos Scopus.  

No contexto mundial há cidades inteligentes que se destacam em virtude da 
estabilidade política alcançada, como a cidade de Cingapura e Londres. Já no cenário 
brasileiro Croatá localizada no Ceará já é considerada uma cidade inteligente. Ainda as 
cidades brasileiras possuem avanços na gestão pública por meio de investimentos em 
espaços urbanos, que encaminham para se torná-las uma cidade inteligente.  

As políticas públicas são uma das principais ferramentas para os modelos de uma 
cidade inteligente, mas possuem desafios em questões de privacidade e exclusão social. 
Sugere-se para futuros trabalhos o estudo aprofundado de modelos político-econômicos 
capazes de criar cidades inteligentes seguras e promovendo a inclusão social.  
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