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RESUMO 

ANDRADE, L. D. M. Cidades inteligentes: novos aspectos para o desenvolvimento de uma 

cidade mais sustentável. 89 f. Trabalho de Conclusão de Curso – Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) – Escola Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN), Osasco, 

2020. 

 

 

A aglomeração urbana e a expansão populacional criam grandes desafios e o modelo 

de expansão e desenvolvimento extensivo sem lidar com as consequências já não pode mais 

ser aplicado, uma vez que os recursos ambientais se encontram em seu limite, exigindo que 

novos caminhos sejam tomados. Novas abordagens com o auxílio da tecnologia e 

engajamento dos cidadãos podem ser capazes de promover um desenvolvimento sustentável. 

Diante desse cenário, o presente trabalho tem como objetivo avaliar os fatores relativos ao 

meio ambiente para apontar novos aspectos para o desenvolvimento de uma cidade. Para 

tanto, especificamente buscou-se identificar, por meio de uma revisão sistemática, novos 

indicadores relativos à abordagem de cidades inteligentes e comparados aos já existentes na 

agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ODS). Também foram 

identificados, novos casos de uso de tecnologia relacionadas ao desenvolvimento de uma 

cidade inteligente e que sejam condizentes com a realidade do país. Como resultados, foi 

possível constatar que 10 indicadores ainda não são contemplados pela ODS, sendo que 

destes novos indicadores, 6 não foram encontrados como medição recorrente por nenhuma 

instituição pública ou privada brasileira. Além disso, foram encontradas na literatura da 

revisão, três propostas de novos casos de uso de tecnologia que podem ser oportunidades de 

negócios. Como isso, foi possível discutir sobre a importância de atualizar os indicadores 

comumente usados, para refletir a realidade brasileira, tornando mais concreto as ações que o 

poder público pode tomar na busca de resultados mais assertivos e para o progresso de uma 

cidade no contexto do meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Cidade Inteligente, Meio Ambiente, Resíduos, Poluição, Emissão de CO2, 

Energia, Água e Áreas Verdes 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

ANDRADE, L. D. M. Smart cities: new aspects for the development of a more sustainable 

city. 89 f. Course Completion Work – Federal University of São Paulo (Unifesp) – Paulista 

School of Politics, Economics and Business (EPPEN), Osasco, 2020. 

 

Urban agglomeration and population expansion create great challenges and the extensive 

growing model without dealing with the consequences can no longer be provided, since 

environmental resources are at their limit, requiring new paths to be taken. New approaches 

with the help of technology and engagement of citizens may be able to promote sustainable 

development. Based on this scenario, the present work aims to assess the factors related to the 

environment to point out new aspects for the development of a city. Thus, specifically sought 

to identify, through a systematic review, new indicators related to the approach of smart cities 

and compared to those already existing in the United Nations 2030 Sustainable Development 

(SDG) agenda. New technology use cases related to the development of a smart city that are 

consistent with the country's reality were also identified. As a result, it was found that 10 

indicators are not yet covered by the SDG, and of these new indicators, 6 were not found to be 

recurrent by any Brazilian public or private institution. In addition, three proposals for new 

technology use cases that could be business opportunities were found in the review literature. 

As a result, it was possible to discuss the importance of updating the commonly used 

indicators, to reflect the Brazilian reality, making more concrete the actions that public 

authorities can take in the search for more assertive results and for the progress of a city in the 

context of the environment. 

 

Keywords: Smart City, Environment, Waste, Pollution, CO2 Emission, Energy, Water and 

Green Areas 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), nove em cada dez pessoas respiram 

ar poluído. Além disso, existem outros problemas ambientais, como danos aos ecossistemas, 

aquecimento global, despejo de poluentes, águas residuais e derramamentos de combustível, 

entre outros. 

Outro ponto de atenção, diz respeito ao consumo de energia, que resulta em 60% das 

emissões globais de gases de efeito estufa (GEE). A ONU estima que 13% da população 

mundial não tem acesso à eletricidade e que 3 bilhões de pessoas dependem de combustíveis 

fósseis para cozinhar. Com uma transição energética para um modelo mais limpo e eficiente, 

que tem como base o uso de fontes de energia renováveis, é possível construir comunidades 

mais sustentáveis e mais resilientes a problemas ambientais, como as mudanças climáticas 

(UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2017) 

Em parte, esses problemas ambientais se relacionam com as grandes aglomerações 

urbanas, o aumento expressivo da capacidade técnica atrelada ao crescimento demasiado da 

população e da migração para as grandes cidades, resultou na intensa exploração e 

industrialização, o que coloca em risco a própria sobrevivência humana, devido às 

contaminações do solo e do ar e as alterações do meio ambiente físico, como a inversão 

térmica e aquecimento da atmosfera. 

Cerca de metade da população mundial vive em cidades, até 2050 dois terços das 

pessoas residirão em áreas urbanas (UNITED NATIONS, 2018). No Brasil, o crescimento 

populacional apesar de relativamente baixo, continua aumentando, em 2019 apresentava 

aproximadamente 210 milhões de habitantes, sendo que as 27 capitais dos estados brasileiros 

concentram o equivalente a mais de 50 milhões de pessoas (IBGE, 2019). Os desafios urbanos 

são grandes e merecem não apenas atenção, mas também soluções que busquem o equilíbrio. 

A falta de recursos naturais para suprir todas as demandas, as consequências 

decorrentes da intensa exploração do meio ambiente são algumas das maiores preocupações 

do início do século XXI, faz-se necessário o estudo e a organização de cidades que permitam 

a esses cidadãos uma boa qualidade de vida, mas que também não onere demais o meio 

ambiente e os recursos por ele oferecidos. 

A medição de indicadores torna mais tangível e precisa a tomada de decisão, uma vez 

que é possível medir de forma empírica os resultados das decisões. Uma das propostas que 

surgiu como um meio para chegarmos ao equilíbrio entre suprir as necessidades do homem e 

conservar a natureza foi o conceito de cidades inteligentes. Termo que envolve vários 

aspectos relativos ao uso da tecnologia e da governança e participação dos cidadãos para 
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melhorar a qualidade de vida e a dinâmica social e econômica. E que pode apoiar no 

desenvolvimento de novos indicadores que reflitam necessidades atuais. 

Cidades inteligentes é um processo, não um resultado estático, em que o aumento do 

engajamento dos cidadãos, o desenvolvimento da infraestrutura, o capital social e as 

tecnologias digitais tornam as cidades mais habitáveis, resilientes e capazes de responder aos 

desafios (BIS, 2013). 

Metas para uma cidade mais preparada remetem a metrópoles capazes de levantar suas 

necessidades e buscar atender todos os seus aspectos de maneira mais fluida, sem deixar 

grandes gargalos ou setores à margem da atuação eficaz, seja governamental ou de outros 

atores da iniciativa privada. 

Novas necessidades podem ser medidas por indicadores relativos a novos aspectos 

relacionados ao uso de veículos elétricos ou edifícios energeticamente autossuficientes, por 

exemplo, que podem lançar luz sobre pontos relevantes para a alta dependência de 

combustíveis fósseis ou de matrizes energéticas não renováveis. Além disso, novos casos de 

uso podem se transformar em negócios para apoiar a economia e a sociedade, por meio da 

redução dos agentes poluentes dentro das cidades, melhorando a qualidade de vida com 

redução de congestionamentos e consumo de energia elétrica, por exemplo.  

Dado o contexto dos problemas causados pelo consumo e sua intensificação com 

aumento populacional aliado a enorme concentração de pessoas em áreas urbanas, novas 

necessidades associadas ao melhor uso dos recursos naturais despontam com grande força e 

então surge a necessidade de estudos que levantem e traduzam essas necessidades do ponto de 

vista da mensuração e oportunidades de negócios.  

Assim, a questão de pesquisa desse estudo é: há novos aspectos relativos ao meio 

ambiente que podem ser considerados frente às necessidades para o desenvolvimento de uma 

cidade mais sustentável e inteligente? 

Para encaminhar esse questionamento a seguir estão apresentados os objetivos. 
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1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo do presente estudo é avaliar os fatores relativos ao meio ambiente para 

apontar novos aspectos para o desenvolvimento de uma cidade inteligente. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Como objetivos específicos foram elencados: 

a) Identificar os fatores relativos ao meio ambiente que caracterizem uma 

cidade inteligente; 

b) Levantar novos indicadores para o desenvolvimento mais sustentável de 

uma cidade relativos aos indicadores tradicionais da ODS; 

c) Identificar novos casos de uso de tecnologia relacionadas ao 

desenvolvimento de uma cidade inteligente que podem ser convertidos 

em oportunidades de negócio. 

 

1.3 Justificativa 

 

Primeiramente, é necessário identificar três pontos importantes a serem considerados 

para justificar esse estudo: 

 

1. A grande importância que a urbanização exerce na capacidade de transformar a 

trama social e econômica das nações, sendo responsáveis pela maior parte da 

produção e consumo em todo o mundo e são os principais motores do 

desenvolvimento social e tecnológico, atualmente por volta de 75% das atividades 

econômicas globais ocorrem no meio urbano (SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 

2013).  

2. As cidades abrigam enorme consumo de recursos naturais e principalmente grande 

degradação ambiental. Segundo o WGB “as cidades estão entre os maiores 

consumidores de energia elétrica no mundo, respondendo por dois terços de todo o 

consumo e por mais de 60% das emissões globais de gases de efeito estufa”. 

(WORLD BANK GROUP, 2016). 
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3. Cidades em todo o mundo estão lutando para comportar suas populações 

crescentes e encarar os desafios multidimensionais do desenvolvimento urbano. 

4. O dinamismo dos centros urbanos representa uma enorme oportunidade de 

desenvolvimento sustentável, as cidades podem promover a inclusão social, 

utilizar os recursos naturais mais eficientemente, proteger ecossistemas e reduzir 

drasticamente a pobreza e a poluição. 

Observados alguns desafios e oportunidades provenientes da alta concentração urbana 

e principalmente do impacto ambiental causado, torna-se fundamental a inter-relação dos 

elementos que compõem o meio urbano e sua integração com os fatores que permitam um 

crescimento sustentável das cidades para melhorar a qualidade de vida da população e 

desenvolver social e economicamente as oportunidades de negócio relativo ao meio ambiente 

que as cercam. 

Além disso, a exploração dos fatores que possibilitem avaliar novos indicadores pode 

incentivar futuros estudos acadêmicos que pretendem aprofundar-se no modelo de cidades 

inteligentes, com foco no desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Bem como 

ajudar a administração pública com embasamento para a tomada de decisão. 

E por fim, entender os desafios relativos as necessidades da sociedade, para as quais 

novos usos da tecnologia podem converter-se em oportunidades de negócios  que surgem para 

apoiar o desenvolvimento das cidades, pode ter um impacto positivo como um todo a partir 

das pessoas, que por meio da conscientização e do conhecimento podem a exercer papéis 

importantes na mudança que o planeta exige. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo aborda os aspectos relativos ao meio ambiente, cidades inteligentes, 

participação dos cidadãos e papel da tecnologia e em seguida relaciona tais aspectos 

considerando o panorama das cidades brasileiras. 

 

2.1 Problemas ambientais do século XXI  

 A Organização das Nações Unidas publicou 17 objetivos para promover prosperidade 

do planeta, dentre eles destacam-se alguns objetivos relacionados ao meio ambiente, como: 

Cidades e Comunidades Sustentáveis, Ação Contra a Mudança Global do Clima e Energia 

Limpa e Acessível, demonstrando as proporções e relevância que o meio ambiente tomou nas 

discussões mundiais. 

Por meio ambiente, entende-se que seja a reunião do que compõe a natureza, o 

ambiente em que os seres estão inseridos, “bem como suas condições ambientais, biológicas, 

físicas e químicas, tendo em conta a sua relação com os seres, especialmente com o ser 

humano” (DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA, [2020]). 

Dentre os problemas enfrentados hoje está a quantidade de resíduos produzidos 

principalmente pelos conglomerados urbanos. Em 2016 foram cerca de 2,01 bilhões de 

toneladas de resíduos sólidos em todo o mundo, aproximadamente 0,74 kg por pessoa/dia, em 

2050, deverá aumentar para 3,40 bilhões de toneladas por ano. Em países subdesenvolvidos 

mais de 90% dos resíduos são frequentemente descartados em lixões não regulamentados ou 

queimados abertamente (WORLD BANK GROUP, 2018).  

No Brasil, 41,6% do total de 78 milhões de toneladas de resíduos gerados por ano são 

descartados de forma incorreta, sendo que a média de resíduos gerados por habitante por dia, 

1,035kg é maior que a média mundial. (ABRELPE, 2018). 

A gestão de resíduos é uma questão crítica para as cidades, sendo que a escassez de 

recursos e crescimento populacional são as principais questões a serem abordadas para o 

sucesso desse gerenciamento (SILVA et al, 2018). É crítica, pois, a tendência de produção dos 

resíduos aumenta consideravelmente com a urbanização, crescimento da população e o 

modelo de vida adotado na maioria dos países capitalistas (excesso de consumo, muitos 

produtos descartáveis ou com pouca vida útil) sendo intolerável a longo prazo, tanto na 

questão da quantidade de matéria prima quanto no descarte do lixo. É preciso repensar o ciclo 

de vida dos produtos e redesenhar a cadeia de produção. Separar e destinar os resíduos de 
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forma adequada, cuidar do desperdício e da perda de alimentos, aproveitar o máximo da 

matéria-prima e pensar no pós-consumo e embalagens, mas nos países subdesenvolvidos a 

gestão de resíduos ainda é um grande problema, especialmente porque em muitos países como 

por exemplo na Índia, não existe separação entre lixo industrial e doméstico, a reciclagem é 

praticamente impossível pois todo o lixo vai para um mesmo lugar e os serviços de coleta não 

cobrem toda a demanda. No Brasil, em algumas regiões mais carentes de infraestrutura, ainda 

é muito comum a falta de coleta de lixo e o descarte apropriado dos resíduos (SÁNCHEZ-

CORCUERA et al, 2019). 

Além dos resíduos sólidos que constam como grande preocupação mundial, a poluição 

do ar e emissão de CO2 foram elencados como assunto prioritários na agenda mundial das 

Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2019, a organização propõe a implementação de 

um acordo global para o controle e redução da poluição do ar, que deve ser tratado de 

imediato por todos. Repensar e reconfigurar as cidades, quanto à perspectiva de mobilidade 

urbana, uso do solo, matriz energética e equilíbrio ambiental. Tudo isso porque, a poluição do 

ar mata cerca de 4,2 milhões de mortes por ano devido a acidente vascular cerebral, doenças 

cardíacas, câncer de pulmão e doenças respiratórias crônicas (OMS, 2018). Outro dado 

alarmante publicado em 2017 revela que a concentração de CO2 na atmosfera atingiu o nível 

mais alto há 15 a 20 milhões de anos, elevando muito os riscos de desastres naturais para as 

próximas gerações (SUSTAINABLE DEVELOPMENT, 2017). O Acordo de Paris COP21 

(2015) pede para que as cidades reduzam rapidamente emissões de gases de efeito estufa e se 

adaptem às mudanças climáticas, a União Europeia e a Política de Energia e Clima para 2030, 

estabeleceram compromissos audaciosos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 

pelo menos 40% até 2030, aumentar a parcela de energia renovável consumida acima de 27%; 

e estabeleceu uma meta de economia de energia de 28% até 2030 (SMART CITIES WORLD, 

2016). Projetos de cidades inteligentes desempenham um papel vital nessa tentativa de 

redução das emissões de CO2, “o objetivo principal dos projetos das smart citeis é melhorar a 

sustentabilidade da cidade e a qualidade de vida de seus habitantes, demonstrando soluções 

capazes de resolver problemas urbanos de maneira eficiente” (ANGELAKOGLOU et al, 

2019). 

 E sem energia, não seria possível todo o progresso que a humanidade conquistou, tida 

como um dos maiores desafios e concomitantemente com muitas oportunidades, isso porque a 

energia é essencial para a existência da vida e das máquinas e para o progresso científico e 

social. 
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Apenas 17,5% de toda a energia consumida mundialmente vem de fontes renováveis, 

no Brasil esse número salta para 45,3%. Quanto à eletricidade moderna, 13% da população 

global ainda não tem acesso a ela e um dado um pouco mais assustador é o de que a energia é 

o principal contribuinte para as mudanças climáticas, representando cerca de 60% do total das 

emissões globais de gases de efeito estufa, devido a utilização de fontes não renováveis para a 

sua geração. Como mais de 75% da energia é consumida nas cidades, é necessário a criação e 

incorporação de componentes dentro delas que as tornem energeticamente sustentáveis, como 

por exemplo, edifícios de emissão zero, que se propõem a converter os edifícios em 

autossuficientes energeticamente, produzindo toda a energia que consomem através de fontes 

renováveis (SANCHÉZ-CORCUERA et al, 2019a). Atualmente, a redução do consumo de 

energia é possível e ao mesmo tempo melhora a qualidade de vida, seja em ambientes internos 

e de trabalho, na automatização de sistemas de aquecimento, refrigeração, entre outros. 

(MILOSEVIC et al, 2019a). 

O aumento do uso de energia renovável e da eficiência energética é crucial para criar 

comunidades mais inclusivas e sustentáveis com maior resiliência para enfrentar problemas e 

alavancar o progresso científico e social. 

Por fim, mas não menos importante, surge o assunto da água e sua a escassez, sendo 

considerado um dos principais problemas da humanidade e um dos segmentos mais 

importantes das áreas urbanas (MILOSEVIC et al, 2019b). Sanchéz-Corcuera et al. (2019) 

considera entre as necessidades básicas do homem a água, eletricidade, comida, segurança, 

entre outros.  

No mundo, apenas 3% de toda a água é considerada potável, a OMS estima que 748 

milhões de pessoas não possuem acesso à água potável e 1,8 bilhão utiliza água contaminada. 

Vários países já apresentam nível de consumo maior que a capacidade de renovação da água 

local por meios naturais, sendo inevitável a importação.  

O Brasil pode ser considerado um país privilegiado, pois possui cerca de 12% de toda 

a água doce do planeta e apesar de toda essa abundância, aproximadamente 31 milhões de 

brasileiros não tem acesso a água potável em suas casas (IBGE, 2016). Além disso, o país 

também sofre com outros problemas como a contaminação de lençóis freáticos e despejo de 

esgoto sem tratamento (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2020). Utilizar eficientemente 

a pouca água potável que existe não é apenas questão de sobrevivência, mas também de 

inteligência. 

Instituições como Organização Mundial da Saúde, Agencia Nacional de Águas e 

autores como Silva et al., Milosevic et al. permitem ver que a quantidade de estudos nas áreas 
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de meio ambiente é vasta e diversa, demonstrando a importância e relevância que esse assunto 

vem tomando nas últimas décadas e como medidas urgentes precisam ser tomadas. 

 

Assim, os problemas podem ser resumidos aqui em cinco pontos a saber, gestão de 

resíduos, emissão de CO2, poluição, matriz energética renovável e gestão da água e o modelo 

de cidade inteligente pode ser um meio de encaminhar a solução como levantado por  

Milosevic et al. (2019):  

 

O ambiente inteligente representa um aspecto ecológico da sustentabilidade da área 

urbana e tem como foco principal o controle da poluição, a proteção ambiental e o 

gerenciamento das áreas naturais. Um elemento significativo é a eficiência e a 

reciclagem, com especial atenção à economia de água, ao uso de fontes de energia 

renováveis e à construção de edifícios inteligentes e eficientes em termos de 

energia. 

  

2.2 Smart City  

Em respostas as mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos, alguns conceitos 

como Low Carbon City começaram a surgir, até mesmo algumas variantes como cidade zero 

carbono e cidade negativa de carbono, a economia de baixo carbono é definida como aquela 

em que a sociedade cria  altos padrões e boa qualidade de vida por meio da produção 

econômica aprimorada, sustentada por inovação tecnológica avançada e novas oportunidades 

de negócios e emprego, ao mesmo tempo em que reduz significativamente consumo de 

recursos naturais e poluição ambiental (DTI, 2003). Mas o conceito que vem ganhando mais 

destaque no meio acadêmico e nas políticas de planejamento é o termo Smart City. 

Como objeto de investigação científica, os estudos sobre Smart Cities ou cidades 

inteligentes apareceram pela primeira vez no livro The Technopolis Phenomenon: Smart 

Cities, Fast Systems, Global Networks do autor Gibson escrito em 1992.  

A cidade inteligente tem no seu cerne de seu desenvolvimento as pessoas, que integra 

a tecnologia da informação e comunicação (TIC) na gestão urbana, empregando esses 

elementos como instrumentos que estimulam a formação de um governo efetivo, além disso, 

inclui o planejamento colaborativo com a atuação dos cidadãos. Cidades inteligentes 

beneficiam o progresso sustentável e integrado, convertendo-se em inovadoras, atrativas e 

resistentes (JONG et al., 2015). 

Em relação ao desenvolvimento, aplicação e utilização de TICs, há o uso de sistemas 

inteligentes de gerenciamento em monitoramento da infraestrutura urbana e antecipação de 

acidentes naturais; computação em nuvem, soluções de colaboração com o uso de redes 
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sociais, documentação eletrônica, sistemas para gerenciamento integrado de serviços, uso de 

sensores, câmeras e microfones, etiquetas digitais, entre outros.  

Sobre a essencialidade do envolvimento do cidadão, na governança sustentável e 

participativa (EGGERS; SKOWRON, 2018) temos que por mais que haja tecnologia de ponta 

e sofisticados equipamentos, o sucesso não é garantido sem a conscientização social. A smart 

city busca aumentar o potencial e a qualidade de vida de seus habitantes, sendo assim, 

cidadãos capacitados e com melhor educação tendem a se agrupar em cidades inteligentes 

incentivando o crescimento da própria cidade (GLAESER; BERRY, 2006). Sendo que para 

criar e sustentar esse engajamento social, é necessário observar o notável papel da governança 

na coordenação entre cidadãos e órgãos administrativos (SILVA et al., 2018). 

Diferentes autores apoiaram o desenvolvimento do tema para um maior entendimento 

a respeito deste conceito. O Quadro 1 expõe diferentes definições e interpretações. Nele 

observa-se que das diferenças, fica claro que o conceito de cidade inteligente não está mais 

limitado apenas ao uso das tecnologias da informação e comunicação (TICs). Também 

envolve, capital humano, governança, infraestrutura física e gestão de recursos naturais 

(CARAGLIU et al., 2011). Giffinger et al. (2007) destacaram o desempenho da cidade 

inteligente deve levar em conta a economia, pessoas, governança, mobilidade e moradia. 

  

Quadro 1 – Definição de Cidades Inteligentes 

Definição Fonte 

“Cidade inteligente como uma cidade avançada e intensiva em alta 

tecnologia que conecta pessoas, informações e elementos da cidade 

usando novas tecnologias para criar uma cidade sustentável e 

ecológica, comércio competitivo e inovador e um aumento da 

qualidade de vida.” 

Bakıcı et al. 

(2012) 

“Ser uma cidade inteligente significa usar toda a tecnologia e recursos 

disponíveis de maneira inteligente e coordenada para desenvolver 

centros urbanos uma vez integrados, habitáveis e sustentáveis.” 

Barrionuevo et al. 

(2012) 

(continua) 
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Quadro 1 – Definição de Cidades Inteligentes 

(continua) 

“Uma cidade é inteligente quando investimentos em capital humano e 

social e infraestrutura de comunicação tradicional (transporte) e 

moderna (TIC) alimentam crescimento econômico sustentável e alta 

qualidade de vida, com uma gestão inteligente dos recursos naturais, 

por meio da governança participativa. integração de dados e TIC em 

todos os aspectos da vida humana.” 

Caragliu et al. 

(2011) 

“Duas correntes principais de ideias de pesquisa: 1) cidades 

inteligentes devem fazer tudo relacionado à governança e economia 

usando novos paradigmas de pensamento e 2) cidades inteligentes são 

redes de sensores, dispositivos inteligentes, em tempo real.” 

Cretu (2012) 

“Uma cidade inteligente é baseada em trocas inteligentes de 

informações que fluem entre seus diversos subsistemas. Esse fluxo de 

informações é analisado e traduzido em serviços comerciais e para 

cidadãos. A cidade atuará nesse fluxo de informações para tornar seu 

ecossistema mais amplo, mais eficiente em termos de recursos e 

sustentável. A troca de informações é baseada em uma estrutura 

operacional de governança inteligente projetada para tornar as cidades 

sustentáveis.” 

Gartner (2011) 

“Uma cidade que busca um bom desempenho na economia, nas 

pessoas, na governança, na mobilidade, no meio ambiente e na 

qualidade de vida, baseados na combinação inteligente de doações e 

atividades de cidadãos, independentes e conscientes. Cidade inteligente 

geralmente se refere à busca e identificação de soluções inteligentes 

que permitem às cidades modernas melhorar a qualidade dos serviços 

prestados aos cidadãos.” 

Giffinger et al. 

(2007) 

“Uma cidade que monitora e integra condições de todas as suas 

infraestruturas críticas, incluindo estradas, pontes, túneis, trilhos, 

metrôs, aeroportos, portos marítimos, comunicações, água, energia e 

até grandes edifícios, pode otimizar melhor seus recursos, planejar suas 

atividades de manutenção preventiva e monitorar os aspectos de 

segurança, maximizando os serviços aos cidadãos.” 

Hall (2000) 
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Quadro 1 – Definição de Cidades Inteligentes 

(conclusão) 

“A definição de cidade inteligente é um termo contestado com uma 

variedade de opiniões, o que significa que não há resposta certa ou 

errada. Muitas vezes, o 'Smart' em "Smart Cities" é substituído por 

adjetivos alternativos, como 'inteligente' ou 'digital'.” 

Albino et al. 

(2015) 

“Cidade inteligente é uma cidade que tem o cidadão empoderado como 

protagonista e beneficiário de suas ações e as tecnologias de 

informação e comunicação como coadjuvantes principais e meios 

habilitados para uma gestão pública transparente, participativa, 

responsiva e efetiva. É uma cidade que se renova e inova de maneira 

integrada, sistêmica e sistemática, na busca do bem comum e de suas 

futuras gerações.” 

Guimarães (2018) 

Fonte: Tradução das definições pelos autores das referências  

 

Após Albino et al. (2015), o termo passa a considerar cada vez mais as pessoas como 

protagonistas, pois a função do espaço urbano é o de servir seus habitantes, visto quanto 

maior o nível de comprometimento do cidadão maior é a taxa de acompanhamento dos 

projetos da sua região e maior a participação nas tomadas de decisão (OLIVEIRA et al., 

2017). 

O estudo desenvolvido por Giffinger et al. (2007) para a avaliação das perspectivas 

associadas ao conceito de cidade inteligente, como Competitividade, Capital Social e 

Humano, Participação, Transporte e TICs, Recursos Naturais e Qualidade de Vida, consiste 

atualmente na base para o Ranking European Smart Cities (DEPINÉ, 2016). 

Os autores criaram uma metodologia de avaliação baseada em 6 dimensões: capital 

humano, governança, economia, mobilidade, estilo de vida e meio ambiente. Todas foram 

mensuradas como sendo características de uma cidade. Assim, cidades inteligentes são 

aquelas que melhor possuem uma visão de futuro alicerçada nestas seis dimensões. Embora 

cada uma delas possua um papel essencial, intimamente elas possuem em comum o foco do 

cidadão no ecossistema urbano.  

Esse ponto de vista de cidade inteligente surge do encontro entre a sociedade do 

conhecimento – onde a informação e a criatividade são bens importantes usados pelo capital 
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humano para o progresso da inovação, com ênfase na sustentabilidade do bem-estar e na 

qualidade de vida dos indivíduos (CASTELLS, 2012) e a cidade digital. 

É primordial distinguir do conceito de cidade digital, pois considerando cidade 

inteligente há amplo uso dos sistemas de comunicação e internet para transformar 

significativamente a vida e as inter-relações (KANTER; LITOW, 2009). Já na cidade digital, 

a implementação de ferramentas e tecnologias de comunicação é muito ampla, mas não 

necessariamente gera soluções para a tomada de decisão e não utiliza a Internet das Coisas em 

atividades críticas da cidade (WEISS, 2016).  

O sucesso de uma cidade inteligente depende essencialmente do gerenciamento 

fundamentado de soluções tecnológicas para a tomada de decisão em cada subsistema de uma 

cidade, um por um, incluindo transporte, energia, educação, saúde, edifícios, infraestrutura 

física, comida, água, segurança pública, dentre outros.  

Uma visão abrangente de como todos os sistemas urbanos devem funcionar de 

maneira integrada para que uma cidade inteligente seja possível esta apresentada  na Figura 1,  

que mostra que a criação de uma cidade inteligente não é uma revolução, ou um conceito 

particular, trata-se da procura pela combinação entre o mundo virtual e material entre todos os 

subsistemas do sistema urbano, no melhor interesse dos atores que atuam nas cidades e 

respeitando suas características e vocações particulares (WEISS, 2013 apud BOYKO et al., 

2006; NAM; PARDO, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Weiss (2013). 

Figura 1 – Arquitetura de sistemas de planejamento para cidades inteligentes 
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Ou seja, cada um dos subsistemas, isolados, não é suficiente para converter uma 

cidade comum em uma considerada inteligente, esta deve ser vista em sua totalidade, como 

um sistema interligado. Assim, a atenção é dada às conexões e não somente a algumas partes, 

resultando em melhoras cívicas que decorrem de interfaces e de integração aprimoradas de 

todas as partes.  

Liu e Peng (2014) classificam as aplicações dos Smart Cities em três áreas: (1) 

aprimoramento da vida (casa, comunidade, saúde e educação), (2) administração e serviço 

público (supervisão de segurança pública, supervisão de segurança de alimentos, tráfego 

inteligente e proteção ambiental) e (3) gestão de recursos em larga escala (água, eletricidade e 

agricultura). Essa abordagem baseia-se na definição de Cidade Inteligente que melhora a 

qualidade de vida dos cidadãos e a gestão urbana e a indústria, protegendo o meio ambiente.  

Por fim, Silva et al. (2018); Sánchez-Corcuera et al. (2019); Angelakoglou et al. 

(2019), Milosevic et al (2019), dão  ênfase tanto nos aspectos de participação dos cidadãos e 

do uso da tecnologia como auxiliares para a melhoria de qualidade de vida do ser humano 

juntamente com o respeito da natureza e uso consciente dos recursos escassos. Sempre que 

são criados espaços verdes, eles devem levar em consideração a proteção da sustentabilidade 

social, além da sustentabilidade ecológica (SANCHÉZ-CORCUERA et al., 2019b). Aspectos 

que serão descritos nas Seções 2.2.1 e 2.2.2 a seguir. 

 

 

2.2.1 Governança e participação dos cidadãos 

Como exposto a alta concentração da população em conglomerados urbanos está 

levando à progressiva perda da capacidade, no que diz respeito ao provimento adequado de 

serviços básicos, tais como segurança, educação, saúde. Esse aspecto influencia ainda na 

geração de pobreza, desemprego, além do uso inadequado de recursos naturais, dentre outros 

aspectos essenciais à vida sustentável.  

Apesar de abrigarem centros de interação social e econômicos e de importância 

imensurável para o desenvolvimento e a evolução do ser humano, essas mesmas cidades, em 

sua grande maioria, possuem um padrão de vida insustentável a longo prazo. Diante disso, 

todos os olhares se voltam à criação de soluções viáveis e duradouras, que possibilitem uma 

melhora e mudanças significativas na vida dos habitantes, principalmente das áreas urbanas 

de médio e grande porte. E para que essas soluções sejam viáveis e duradouras, é necessário 
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esforço e assertividade e nesse cenário a governança surge como um dos principais 

stakeholders dessa complexa equação chamada cidade. 

Segundo o Banco Mundial, “governança é a maneira pela qual o poder é exercido na 

administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento e a 

capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções” 

(BANCO MUNDIAL, 1992). 

A governança inteligente é “no fundo, uma cidade inteligente é uma cidade acolhedora 

e inclusiva, uma cidade aberta, franca com os cidadãos, com responsabilidade clara, 

integridade e medidas justas e honestas de progresso, as cidades ficam mais inteligentes. Uma 

cidade inteligente ouve - e tenta dar voz a todos”. (HOORNWEG, 2011).   

A transparência, o compromisso com os cidadãos, com medidas justas e honestas, 

possibilitam a governança inteligente, ao incluir pessoas comuns, os cidadãos, que entendem 

de sua comunidade e que podem ajudar no planejamento urbano com ideias inovadoras, nos 

conhecimentos sobre seu bairro. Deste modo, ocorre a democratização e o empoderamento 

dos cidadãos e, consequentemente, reflete o emprego da governança inteligente. 

Neste cenário, o cidadão atua como peça fundamental para a transição bem-sucedida 

de uma cidade para uma smart city. Sem seu engajamento não há sucesso em um projeto 

como esse. Por isso, é imprescindível que este cidadão se sinta parte do todo e a peça 

fundamental, “não basta ter cidades inteligentes; cidadãos inteligentes também são 

necessários” (BID, 2016).  

Porém, há dificuldades para implementação de projetos para tornar uma cidade 

inteligente. Angelakoglou et al. (2019), levantaram-se e analisaram nas cidades europeias que 

fazem parte do projeto IRIS – Smart Cities, projeto que visa acelerar comunidades inteiras e 

adotar iniciativas ambiciosas de energia, mobilidade e TIC. Eles argumentam que toda a 

estrutura do projeto “precisa ser centrada no cidadão, pois os benefícios do cidadão devem ser 

o objetivo de qualquer tipo de solução que torne a cidade inteligente e mais sustentável [...] 

eles são fatores cruciais e facilitadores da transição energética urbana”.  

Assim, além da importância da governança, nota-se o papel chave que o cidadão 

exerce em toda a mudança e principalmente no que se refere a mudanças bem-sucedidas e de 

longo prazo. 

 

2.2.2 O papel da tecnologia 

As TICs, juntamente com os diferentes modelos de gestão pública, passam a 

desempenhar um papel fundamental na criação desses novos modelos de cidades. O que 
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indica a necessidade de entender como a tecnologia influencia e funciona para a criação das 

cidades inteligentes. 

Sucessivos avanços tecnológicos possibilitam uma mudança veloz na competência dos 

equipamentos para processar, armazenar, distribuir e transmitir informações através da malha 

de comunicação. O conhecimento na forma de informação se torna uma mercadoria valiosa 

para execução da inovação nos processos. A terceira revolução industrial é caracterizada pelo 

enorme avanço em eixos como a Biotecnologia e a Engenharia genética, novas técnicas e 

materiais de produção, fontes energéticas alternativas e a informática.  

As barreiras de tempo e de espaço deixam de existir com a terceira revolução, que 

trouxe a tecnologia da informação e das telecomunicações (TICs), a partir da chegada dos 

computadores pessoais, smartphones, internet, Wi-Fi, Bluetooth e da grande capacidade de 

armazenamento, resultando na enorme quantidade de informações, o que leva à automatização 

de tarefas mecânicas e repetitivas. 

Atualmente teóricos como o alemão Klaus Schwab, diretor e fundador do Fórum 

Econômico Mundial, defendem que o mundo já se encontra na Quarta Revolução Industrial 

ou Indústria 4.0. Nessa fase, destaca-se a fábrica inteligente, a qual é completamente 

automatizada e que tem uma combinação de máquinas com processos digitais. (SCHWAB, 

2016a).  

Quando se considera as inovações resultantes de revoluções anteriores, é possível 

perceber que a quarta revolução industrial, mais do que tornar o trabalho mais produtivo, está 

modificando o próprio comportamento das pessoas, dos consumidores e o modo como esses 

se comunicam. O maior de todos os desafios é como o ser humano vai conseguir dominar essa 

quarta revolução industrial (SCHWAB, 2016b). 

Enquanto a Terceira Revolução Industrial viu o surgimento de plataformas puramente 

digitais, uma marca da Quarta Revolução Industrial “é o aparecimento de plataformas digitais, 

intimamente ligadas ao mundo físico” (SCHWAB, 2016, p. 63). Que representa a fusão de 

diversas tecnologias que buscam integrar mundo físico, digital e biológico. Entre as principais 

tecnologias, faz-se necessário mencionar:  

 Inteligência Artificial: essa tecnologia faz parte da computação e objetiva-se realizar 

atividades de um modo considerado inteligente, tomando decisões e resolvendo os 

problemas complexos. O método se utiliza de “softwares e técnicas em robôs e 

máquinas que possuem grande capacidade de automatização” (SCHWAB, 2016c). 

 Internet das Coisas: é a interação entre as máquinas, facilitando as tarefas de forma 

automatizada, para os seres humanos. Acontece por hardware e aplicações, sem 
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nenhuma ou pouca interferência humana. Para Michael Porter (2015, p.1), professor 

da Harvard Business School, a Internet das Coisas diz respeito à “mudança mais 

substancial na produção de bens, desde a Segunda Revolução Industrial”. 

 Impressão 3D: utiliza-se de materiais específicos voltados à construção de novas 

peças, constituindo numa montagem. É útil para diversos tipos de materiais.  

 Biologia Sintética: “é representado pela convergência de técnicas nas áreas de 

química, biologia e engenharia e possui como principal projeto o desenvolvimento de 

novas partes biológicas, tais como enzimas, células, circuitos genéticos, dentre outros” 

(SCHWAB, 2016d);  

 Sistemas Ciber-físicos: “De acordo com o conceito por trás dessa tecnologia, todo 

objetivo e processo físico pode ser mapeado e digitalizado. Ou seja: tudo em uma 

fábrica ou indústria necessita ter um irmão gêmeo digital, representando a perfeita 

união entre o físico e o tecnológico” (SCHWAB, 2016e). 

As tecnologias da Quarta Revolução subvertem as formas de existir, calcular, 

organizar e agir. Ao longo do tempo, elas estão transformando conceitos e ideias de todas as 

gerações 

Sob tal prisma complexo e multidisciplinar emergem as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), originadas na Terceira Revolução Industrial e que atualmente avançam 

consideravelmente na Indústria 4.0. As TICs possuem um papel decisivo, de apoiarem e 

lidarem com os modelos cada vez mais complexos de cidades.  

Neto e Debbio (2017) reforçam que, nesta quarta revolução industrial, a computação 

em nuvem possibilita um poderio computacional nunca visto antes, pois outorga condições de 

operar um volume quase infinito de dados, de forma barata, segura e de simples manuseio.  

As plataformas das TICs podem permitir acesso à criação de valor por meio de 

organizações científicas públicas e estruturas empresariais propícias ao fomento de soluções 

sustentáveis, inovadoras e inclusivas. 

Com o uso de tecnologias de identificação implantadas em produtos, os processos 

logísticos e as transações comerciais são consideravelmente aprimorados. Sistemas de 

inteligência artificial passam a perceber e responder rapidamente às condições e eventos 

ocorridos no mundo físico, enquanto os processos digitais passam a ter consequências cada 

vez mais imediatas e significativas no mundo, conectando pessoas, empresas e o poder 

público a qualquer tempo e em qualquer lugar físico (MITCHELL, 2007; WOLFRAM, 2012). 

As tecnologias podem ser úteis para o meio ambiente de forma de economia, como as 

lâmpadas de LED ou chuveiros mais econômicos (FRANCESCHI et al., 2013), na geração de 
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energia, a Multilaser e a Maxprint lançaram um mouse e um teclado, respectivamente, 

carregáveis por meio de luz solar ou artificial, há também o crescente aumento de embalagens 

menos nocivas ao meio ambiente e que são biodegradáveis, os carros elétricos, as casas 

inteligentes são excelente exemplos de novas tecnologias surgindo. As possibilidades são 

muito grandes e a uma nova lógica de consumo deve começar para que os danos causados ao 

meio ambiente sejam revertidos e a preservação dos recursos aconteça eficientemente. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho será conduzido por meio de uma abordagem qualitativa com foco 

descritivo e exploratório. O trabalho é exploratório porque tem como característica a busca e 

identificação das condições relativas aos fatores das cidades relativos ao meio ambiente. “A 

pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos e individuais da experiência 

humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão vivenciando o fenômeno” 

(POLIT et al., 2004).  

Com base nos conceitos estudados na fundamentação desse trabalho, foram definidas 

como palavras-chave Meio Ambiente e Inteligente refletindo os aspectos de Cidades 

Inteligentes e Smart Environment. Estas serviram de base para a busca de referências na 

plataforma Web of Science. Outras palavras-chaves que representam os problemas levantados 

e complementaram a busca de referências na plataforma, podendo ser resumidas em: 

Resíduos, Poluição, Emissão de CO2, Energia, Água e Áreas Verdes. Essas palavras-chave 

refletem os fatores relativos à necessidade de Redução de CO2, Uso eficiente da água, Uso de 

fontes de energia renováveis, Controle da poluição, Aumento e manutenção de áreas verdes e 

Gestão de resíduos sólidos, fatores esses que se são substanciais para considerar uma cidade 

inteligente através da ótica de eficiência ambiental. 

A partir dessas palavras-chaves foi feita a busca das referências na plataforma Web of 

Science, com vistas a traduzir as necessidades associadas ao melhor uso dos recursos naturais 

por meio de novos indicadores, que foram comparados aos indicadores já definidos 

provenientes da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável - Global indicador 

framework for the Sustainable Development Goals and targets of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development (ONU, 2015). Os novos indicadores foram analisados para agregar 

na mensuração da implementação de tecnologias em uma cidade. 

No Web of Science, a busca foi feita empregando o termo meio ambiente inteligente 

combinada com cada palavra-chave, utilizando o filtro de localização por tópico e título das 

publicações do acervo em inglês, sendo assim os termos: Meio Ambiente, Inteligente, 

Resíduo, Poluição, Emissão de CO2, Energia, “Água” e Áreas Verdes. Foram traduzidos para 

a língua inglesa respectivamente por environment, smart, waste, pollution, carbon emission, 

energy, water e green space. 

Para a busca, dois filtros foram utilizados, a palavra “environment” foi preenchida no 

campo “title” e as demais palavras-chaves (“waste”, “pollution”, “CO2" "emission", 
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“energy”, “water” e ““green” “space”) foram preenchidas no campo “topic”, ou seja, os 

textos deveriam retornar “environment” no título e as demais palavras-chaves (“waste”, 

“pollution”, “CO2" "emission", “energy”, “water” e ““green” “space”) deveriam estar 

contidas no corpo do texto. 

A partir das referências encontradas foram lidos os resumos para considerar critérios 

de exclusão para filtrar referências não relacionadas ao tema da pesquisa. 

Os critérios de exclusão foram:  

1. Abordagem técnica: referências com emprego de termos e conhecimentos específicos 

de uma determinada área de conhecimento (Tecnologia da Informação, Engenharias e 

Física). 

2. Abordagem específica: referências com foco principal de aplicação em uma área 

específica (Agricultura, Turismo, Saúde e Ambiente Marinho). 

3. Repetição: referências encontradas com outra(s) palavra(s)-chaves diferentes que se 

repetiram nos resultados. 

4. Sem resumo disponível: ao entrar na página Web of Science é possível ter um resumo 

de todos as referências usadas, mas algumas delas encontravam-se sem o resumo 

inicial disponível para a leitura. 

5. Conteúdo similar: referências com conteúdo próximo a outras referências 

(principalmente relacionados à energia). 

 

Assim, uma cidade mais sustentável necessita de novas aplicações que foram 

traduzidas em indicadores levantados para refletir tais aspectos. Para Takashina (1999 apud 

SOLIGO, 2012), os indicadores têm características quantificáveis e são utilizados para 

aperfeiçoamento da qualidade e performance de um determinado item, projeto ou serviço no 

decorrer do tempo. São suplementares na tomada de decisão, respaldando os argumentos por 

meio do fornecimento de informações.  

Em relação aos novos casos de uso que podem se tornar eventuais oportunidades de 

negócios, a busca também feita com os textos encontradas no Web of Science tiveram a 

finalidade de levantar referências com casos que refletem negócios relacionados ao meio 

ambiente e smart city de forma que melhorem a vida de seus habitantes e preserve o meio 

ambiente com o uso da tecnologia. 

Ao longo do próximo capítulo, serão abordados os indicadores usuais já definidos na 

Agenda Sustentável das Nações Unidas e novos indicadores foram encontrados na revisão 

sistemática. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Nesse capítulo, apresenta-se os resultados em relação a quantidade de referências 

levantadas inicialmente e as definidas para o estudo, que segue com outras duas seções 

especificas. A primeira (4.1) novos indicadores comparados aos usualmente utilizados nos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ONU, 2020) e a mensuração deles, a segunda 

seção (4.2) define os novos casos de uso que podem ser convertidos em oportunidades de 

negócios e que foram apuradas da literatura a partir da revisão sistemática.  

 

4.1 Caracterização de novos indicadores relacionados ao meio ambiente 

 

O documento Global Indicador Framework for the Sustainable Development Goals 

and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development (ONU, 2020) é parte de uma 

coleção de 17 objetivos globais determinada pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Em 

sua composição, além desses 17 novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 

também possui uma estratificação, onde cada objetivo é subdividido em metas e essas metas 

possuem indicadores exclusivos. Dentre os objetivos pertinentes a esse trabalho temos:  

 

Objetivo 06: Água limpa e saneamento: garantir disponibilidade e manejo 

sustentável da água e saneamento para todos. 

Objetivo 07: Energia limpa e acessível: garantir acesso à energia barata, confiável, 

sustentável e renovável para todos. 

Objetivo 11: Cidades e comunidades sustentáveis: tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. 

Objetivo 12: Garantir padrões de consumo e produção sustentáveis 

Objetivo 13: Ação contra a mudança global do clima: tomar medidas urgentes para 

combater a mudança climática e seus impactos 

Objetivo 15: Vida terrestre: proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da Terra e deter a perda da 

biodiversidade. (ONU, 2020). 

 

Ao selecionar os objetivos, foi encontrado 67 indicadores avaliados da ODS, porém 

esse estudo traz uma reflexão com base na revisão sistemática para contribuir com a 

prospecção de novos indicadores, que podem ser traduzidos a partir novos casos de uso que a 

sociedade precisa e agregar na composição e mensuração do meio ambiente do ponto de vista 

das cidades inteligentes. 

Após o mapeamento desses objetivos e seus respectivos indicadores, iniciou-se a 

revisão sistemática por meio da pesquisa no Web of Science, que retornou 169 referências que 
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continham as palavras-chave no título, conforme definições nos aspectos metodológicos 

(Quadro 2) 

 

Quadro 2 – Conteúdo de busca e resultados obtidos no Web of Science 

Palavra Chave / Fator Termos da Busca Quantidade de 

referências 

Resíduo Sólido "smart" "environment" "waste"  14 

Poluição "smart" "environment” "pollution" 23 

Emissão de CO2 "smart" "environment” "carbon" "emissio*"  9 

Energia "smart" "environment" "energy"  89 

Água "smart" "environment” “water"  29 

Áreas Verdes "smart" "environment” "green" "space" 5 

Total Encontrado 169 

Fonte: Elaboração do autor (2020). 

 

Da leitura dos resumos de cada referência foram identificados os textos que seriam 

utilizados na revisão sistemática, pois o tema cidades inteligentes tem diversos aspectos e ao 

ler-se os resumos, foram retirados 143 textos1 a partir dos critérios de exclusão apresentados 

no capítulo dos aspectos metodológicos. O Quadro 3 apresenta a quantidade de exclusões 

feitas de acordo cada critério. 

 

Quadro 3 – Quantidade de referências excluídas segundo critérios de exclusão 

 

Fator/ 

Critério 

 

Resíduo 

Sólido 

 

Poluição 

 

Emissão 

de CO2 

 

Energia 

 

Água 

 

Áreas 

Verdes 

Abordagem 

técnica 

2 5 2 41 10 2 

Abordagem 

específica 

5 9 3 5 6 - 

(continua) 

 

                                                           
1 A razão pela qual se optou pela exclusão da maior parte das referenciais foi devido ao fato de que grande parte 

dos textos não contribuíam de forma efetiva ao trabalho por possuírem natureza muito técnica. 
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Quadro 3 – Quantidade de referências excluídas segundo critérios de exclusão 

(conclusão) 

Repetição 3 3 - 5 8 - 

Sem 

resumo 

disponível 

- - - 7 - - 

Conteúdo 

similar 

- 2 - 26 - - 

Total 

Selecionado 

5 5 4 5 4 3 

Fonte: Elaboração pelo autor (2020). 

 

Deste modo, foram mantidas 26 referências para etapa seguinte de leitura completa e 

identificação novas aplicações por meio de indicadores relacionados ao meio ambiente que 

fossem capazes de medir a implementação de uma cidade com tecnologias capazes de 

transformar a gestão do meio ambiente, além de buscar casos de uso das tecnologias também 

relacionada ao meio ambiente inteligente. O quadro 4 apresenta os títulos, autor e ano. 

 

Quadro 4 – Relação de referências segundo fatores para revisão sistemática 

 

Fator Artigo Título Autor (es) Ano 

 

 

 

 

 

 

Emissão de 

CO2 

1  A QoS Scheme for Charging Electric 

Vehicles in a Smart Grid Environment 

Irfan 

A. e Hussein 

T. M.  

2014 

 

2  A 'smart' bottom-up whole-systems 

approach to a zero-carbon built environment  

Jones P.  2017 

3  Energy trading with dynamic pricing for 

electric vehicles in a smart city environment  

Gagangeet S. 

A. et al.  

2019 

4  Smart cooling systems for the urban 

environment. Using renewable technologies 

to face the urban climate change  

Kolokotsa D. 

 
2017 

 

(continua) 
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Quadro 4 – Relação de referências segundo fatores para revisão sistemática 

(continua) 

 

 

Energia 

 

 

 

 

 

5 Smart materials and nanotechnology for 

energy retrofit of historic buildings in 

Environment 

Casini M. 2014 

6  IntelliHome: An internet of things-based 

system for electrical energy saving in 

smart home environment 

Paredes‐Valverde 

M. A. et al. 

2019 

 

7  Joint Energy Management Strategy for 

Geo-Distributed Data Centers and 

Electric Vehicles in Smart Grid 

Environment 

Yu L. et al. 

 

2016 

 

8  Smart energy for smart built 

environment: A review for combined 

objectives of affordable sustainable green 

Su Y. 

 

2020 

 

9  Using Real-Time Electricity Prices to 

Leverage Electrical Energy Storage and 

Flexible Loads in a Smart Grid 

Environment Utilizing Machine Learning 

Techniques 

Sheha  M. e 

Kody M. K. 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

Verdes 

10  An Analysis of Urban Smart Growth 

Indexes with an Emphasis on 

Compactness, Accessibility and 

Environment. Case Study: Piranshahr 

City, Iran 

Mobaraki O.  

 

2016 

 

11  Mobile Interfaces for Better Living: 

Supporting Awareness in a Smart Home 

Environment 

Gračanin D. et al. 

 

2011 

 

12  The methodological aspect of the 

landscape and ecological forming of a 

comfortable environment for the Smart 

City 

Ivanova N. 

e Ganzha O. 

 

2017 
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Quadro 4 – Relação de referências segundo fatores para revisão sistemática 

(continua) 

 

 

 

Poluição 

13  Environment and Big Data: Role in 

Smart Cities of India 

Dwevedi R. et 

al. 

 

2018 

 

14  Smart Environment Monitoring 

System by employing Wireless 

Sensor Networks on Vehicles For 

Pollution Free Smart Cities 

 

Jamil M. S. et 

al. 

 

 

2015 

 

15  Smart Environment using Internet 

of things(IOTS) - A Review 

Raun N. F. 

 

2016 

 

16  Smart Environment Using IoT Roy C. T. et al. 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resíduo Sólido 

17  User Activity Recognition for 

Energy Saving in Smart Home 

Environment 

Cottone P. et al. 

 

2013 

 

18  An Approach for Developing 

Intelligent Systems in Smart Home 

Environment 

Thai T. e Thai-

Nghe N. 

 

2015 

 

19  Efficient IOT Based Smart Bin for 

Clean Environment 

Murugaanandam 

S. et al. 

 

2018 

 

20  Good for the environment - Smart 

for business; Recycling plastics 

from end of life mailing equipment 

Corbett M. 

S. e Ryan C.  

 

1997 

 

21  SWM: Smart Waste Management 

for Green Environment 

Fei T. P. 

 

2017 

 

 

 

 

 



 
35 

 

 

 

Quadro 4 – Relação de referências segundo fatores para revisão sistemática 

(conclusão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Água 

22  A Smart Water Utilization Technique 

based on Voltammetric Electronic 

Tongues for Domestic and Industrial 

Environment 

Kumar R. U. et 

al. 

 

2017 

 

23  Classification extension based on IoT-

big data analytic for smart environment 

monitoring and analytic in real-time 

system 

 

Funabiki N. et 

al. 

 

2017 

 

24  Integration of Solar Energy Supply on 

the Smart Home Micro Grid to Support 

Efficient Electricity and Green 

Environment 

Purwanto et al. 

 

2019 

 

25  Monitoring Quality Standard of Waste 

Water using Wireless Sensor Network 

Technology for Smart Environment 

Siregar B. et al. 

 

2017 

 

26  The Smart Environment of 

Commercial Buildings 

El-Shafie M. e 

Fakeih L. 

 

2018 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 

 

Ao todo foram encontrados 18 indicadores a partir da das 26 referências lidas e ao 

comparar os existentes na ODS, 10 deles podem ser considerados como novos indicadores. 

As referências, em sua grande maioria, trouxeram os indicadores de forma direta, 

focando mais em conteúdos práticos do que teóricos, esses indicadores permitem uma 

classificação de acordo com os fatores identificados. Por fim, estes indicadores podem ser 

atrelados a novas aplicações que podem ser resumidas em 13: Redução do nível de poluição, 

Segurança para população e a flora e fauna ao redor; Evitar desperdícios de água; Economia 

de energia; Iluminação e economia de energia; Preservação da flora e da fauna; Contenção da 
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poluição, amenização o clima  e preservação ambiental; Diminuição das ilhas de calor e 

aumento da qualidade de vida; Economia de custos ligado a coleta de lixo; Reaproveitamento 

de resíduos;  Fornecimento água de qualidade a todos; Fomentar o uso de fontes energéticas 

mais limpas e Diminuição de resíduos descartados em aterros. Os indicadores foram 

comparados com a lista da ODS, no Quadro 5 são apresentados esses novos indicadores. 

 

Quadro 5 – Aplicações e novos indicadores segundo fatores 

 

FATOR NOVO INDICADOR  APLICAÇÃO 

Redução de CO2 Quantidade de Veiculos Elétricos  Redução do nível de poluição 

 

Uso eficiente da 

água 

Número de barragens com 

sensores para detecção de 

anormalidade. 

Segurança para população e a 

flora e fauna ao redor 

Nível de reutilização de água Evitar desperdícios de água 

Uso de fontes de 

energia renováveis 

Número de edifícios 

energeticamente autossuficientes  

Economia de energia 

Quantidade de ruas e prédios com 

lampadas de LED para iluminação 

pública  

Melhor iluminação e economia 

de energia 

Controle da 

poluição 

Quantidade de incêndios ocorridos 

monitorados por sistemas de 

reconhecimento preventivo.  

Preservação da flora e da fauna 

 

Aumento e 

manutenção de 

áreas verdes 

 

Área do cinturão verde 

Contenção da poluição, 

amenizar o clima e preservação 

da fauna e flora 

Área verde per capita Diminuição das ilhas de calor e 

aumento da qualidade de vida 

 

Gestão de resíduos 

sólidos 

Rotas eficientes para grandes 

processos de coleta de lixo 

Economia de custos ligado a 

coleta de lixo 

Geração de energia elétrica a 

partir de resíduos sólidos. 

Reaproveitamento de resíduos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  
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No Quadro 6 abaixo, também são mostrados os indicadores encontrados na revisão 

sistemática, mas nesse caso, são os indicadores já abrangidos pelo documento da ODS. 

 

Quadro 6 – Aplicações e indicadores segundo fatores contemplados na Agenda de 2030 

ODSs 

 

FATOR INDICADOR  APLICAÇÕES 

Redução de CO2  Nivel de Emissão de CO2 Redução do nível de poluição 

Uso eficiente da 

água 

Aumento da eficiência no uso de água Evitar desperdícios de água 

Boa qualidade da água  Fornecimento água de 

qualidade a todos 

Uso de fontes de 

energia 

renováveis 

Matriz energética renovável 

da cidade e do país  

 

Fomentar o uso de fontes 

energéticas mais limpas 

Capacidade de geração de energia 

renovável em watts 

Fomentar o uso de fontes 

energéticas mais limpas 

Controle da 

poluição 

Nível de poluição das cidades Redução do nível de poluição 

Aumento e 

manutenção de 

áreas verdes 

Quantidade espaços verdes e públicos 

na cidade  

Diminuição das ilhas de calor 

e aumento da qualidade de 

vida 

Gestão de 

resíduos sólidos 

Quantidade de resíduos recicláveis Diminuição de resíduos 

descartados em aterros 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 

Em resumo, foram encontrados 18 indicadores sendo que 10 são novos, pois não 

foram considerados no quadro de indicadores globais para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável e metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 

Com a lista de novos indicadores, foi feita uma busca em sites de órgãos oficiais para 

verificar a sua disponibilidade, a busca foi feita em: Centro Brasileiro de Infra Estrutura 

(CBIE), Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), Ministério Federal da 

Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ), Ministério do Meio Ambiente, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Fundação Getúlio Vargas (FGV), A Associação 

Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 

Paulo (SSABESP), Green Building Council Brasil (GBC BRASIL), World Bank Group 

(WBG), Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), Instituto 
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), Organização Mundial da Saúde  (OMS), 

Ministério do Meio Ambiente , Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de 

São Paulo (SIMA) e Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBIOGÁS) A 

disponibilidade esta apresentada na próxima seção. 

 

4.1.1 Disponibilidade nacional dos novos indicadores 

 

Nesta seção apresenta-se resultado da busca dos 10 indicadores: quantidade de 

veículos elétricos, número de barragens com sensores para detecção de anormalidade, nível de 

reutilização de água, número de edifícios energeticamente autossuficientes, quantidade de 

ruas e prédios com lâmpadas de LED para iluminação pública, quantidade de incêndios 

evitados devido a sistemas de reconhecimento preventivo, área do cinturão verde, área verde 

per capita, rotas eficientes para grandes processos de coleta de lixo, geração de energia 

elétrica a partir de resíduos sólidos. 

Quantidade de veículos elétricos: mundialmente essa indústria acumulou uma frota 

de 3 milhões de veículos em 2017 (FGV, 2018) já no Brasil no final de 2018, o país tinha um 

total de 10.950 unidades de veículos elétricos e a combustão (híbridos) e apenas elétricos, 

representando cerca de 0,05% da frota total do país, mas desde 2012 a venda de veículos 

híbridos e elétricos cresce em média 112% ao ano (CBIE, 2019). 

Números ainda baixos e de pouca representatividade, entretanto apresenta tendência 

de crescimento contínua, reflexo direto dos avanços da tecnologia que são incorporados 

nesses modelos, sendo o principal deles o desenvolvimento e melhoramento das baterias 

(FGV, 2018). Além de possuir cobranças de impostos diferentes dos veículos a combustão e 

em alguns estados são até mesmo isentos de cobranças de IPVA (ABVE, 2017). 

O emplacamento de novos veículos elétricos e híbridos são medidos principalmente 

por empresas do setor de infraestrutura, como o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CIBIE), 

Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE) e por instituições como a Faculdade 

Getúlio Vargas (FGV). 

São José dos Campos mostra que é possível transformar gradualmente a frota de 

veículos, em 2018 a prefeitura da cidade implementou a frota de 100% de veículos elétricos 

da Guarda Municipal, que além dos benefícios ambientais, foi deixado de emitir cerca de 400 

toneladas de CO2 na atmosfera, também gerou um ganho econômico pois os carros não 
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precisaram de nenhuma manutenção mecânica além de necessitarem apenas de energia 

elétrica para seu funcionamento (PMSJC, 2019). 

Número de barragens com sensores para detecção de anormalidade:  Atualmente 

muitas barragens são monitoradas por piezômetros e INA (Indicador de Nível da Água), dois 

medidores instalados em pontos afastados entre si, mas apresenta falhasdevido a grande 

distância entre os dois medidores, com a qual pode ocorrer a falha em detectar algo anormal A 

startup brasileira  Invision Geofísica adaptou um modelo já existente que preve terremotos no 

Havaí, esses sensores adaptados para o uso em barragens, devem ser colocados em diversos 

pontos e dectam  as mais diferentes vibrações, que vão desde tráfego de caminhões até 

explosões com dinamite (INVISIONGEO, 2020).  

Proporção de reutilização de água: A reutilização da água pode dar-se de diversas 

maneiras, sendo que a utilização mais comum é o reuso direto, onde os esgotos são tratados e 

utilizados para finalidades como irrigação, uso industrial e recarga de aquífero (MORUZZI, 

2008). No Brasil, um exemplo da reutilização da água é o da Prefeitura de São Paulo em 

parceria com a SABESP, no qual água de reuso é usada para de ruas, trechos em frente de 

hospitais, pontos de ônibus e após feiras livres (SABESP, 2020). 

Em 2005 foi criada a resolução n.54, de 28 de novembro de 2005 que estabeleceu 

diretrizes e critérios para a prática de reuso direto, mas não foi encontrado  indicador que 

meça a reutilização da água a nível nacional. 

Número de edifícios energeticamente autossuficientes: Os Zero Energy Buildings 

(ZEBs) são considerados uma solução visto que apresentam consumo zero ou perto de zero de 

energia elétrica, isso significa que a quantidade total de energia utilizada no ano é 

aproximadamente igual à quantidade de energia renovável produzida. Um projeto bem 

sucedido pode gerar excedentes de energia que poderiam ser vendidas como no caso da 

Alemanha e Estados Unidos mas a legislação brasileira ainda não permite venda para rede 

pública nem privada (GBC BRASIL, 2020). 

Atualmente, no Brasil, há um movimento ainda embrionário da aplicação prática, o 

país conta com apenas 23 empreendimentos com equilíbrio entre o consumo e a geração de 

energia por fontes renováveis, sendo estes possuem a certificação Brasil Zero Energy, do 

GBC (Green Build Council), edíficios esses que variam entre condomínios verticais, 

comerciais, industrias, edifícios públicos e até residências (GBC BRASIL, 2020). Esta 

certificação pode ser considerada como um medidor da quantidade de ZEBs no país. 

Quantidade de ruas e prédios com lâmpadas de LED para iluminação pública: As 

lâmpadas de LED (Light-Emitting Diodes) surgem como uma alternativa viável para 



 
40 

 

 

investimentos em eficiência energética. Essas lâmpadas são entre 40% e 60% mais eficientes 

do que as lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão (WBG, 2016).  

O país possui aproximadamente 18 milhões de pontos de iluminação pública 

(PROCEL RELUZ, 2020), sendo que a gestão e responsabilidade dela não é da união e sim 

dos munícipios, em razão disto há grande diversidade de tecnologias e sistemas, mas a 

Eletrobras está investindo cerca de 30 milhões de reais na modernização das lâmpadas de 

diversos munícipios do país, com o programa Procel Reluz “que tem por objetivo promover o 

desenvolvimento de sistemas eficientes de iluminação pública” (PROCEL, 2020), com 77 

municípios comtemplados e 600 mil pontos de iluminação que já utilizam as lampadas de 

LED. E segundo projeções do programa, o Brasil deve atingir  23 milhões de luminárias desse 

tipo até 2030.  

São Diego nos Estados Unidos é um caso de sucesso que vem de 2014 quando foi 

implementado uma sistema de iluminação inteligente, a cidade tornou-se a primeira dos 

Estados Unidos a utilizar lâmpadas LED inteligentes na iluminação pública. As lâmpadas 

além de gerarem economia e iluminarem melhor, também são equipadas com sensores 

fotoelétricos que tem a capacidade de fornecer dados em tempo real a cerca do consumo de 

energia, controlar a iluminação das ruas e até mesmo emitir avisos em casos de desastres 

ambientais como os furacões, a partir de sensores que reportam as condições climáticas, de 

pessoas e veículos (BID, 2016). 

Quantidade de incêndios ocorridos monitorados por sistemas de reconhecimento 

preventivo: o monitoramento na detecção de queimadas vem sendo desenvolvido pelo INPE 

desde 1980 e a partir de 1998 passou a contar com o apoio do IBAMA se concentrando 

principalmente na Amazônia. Através de imagens com sensores termais de satélites que são 

atualizados 2 vezes ao dia e disponibilizados ao usuário 20 minutos após a passagem do 

satélite (CPTEC/INPE, 2004).  

Apesar dessas tecnologias o Brasil ainda é deficitário, a eficiência do monitoramento 

de incêndios por satélites precisa de informações preliminares do meio ambiente, como 

condições climáticas, informações sobre regeneração natural e características do material 

combustível, etc. (Razafimpanilo  et  al, 1995), informações essas que ainda são insuficientes, 

além de ser necessário rapidez e agilidade na hora de deslocar as equipes para o local do 

incêndio e mas o números de funcionários responsáveis por esses trabalhos é abaixo do 

necessário. 

Quantidade em m2 do cinturão verde: o cinturão verde caracteriza-se por ser uma 

área periférica ao redor de grandes centros urbanos composta por plantações de frutas e 
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hortaliças, parques e reservas ambientais. Sua extensão pode ser considerado um indicador 

relevante devido ao fato de estar diretamente ligada à promoção da qualidade de vida da 

metrópole que circunda (SIMA, ano desconhecido). 

Inicialmente o cinturão verde era denominado de cinturão caipira, pois era mais 

associado às plantações da periferia rural voltadas para o abastecimento das cidades. 

Entretanto, entre as décadas de 1940 e 1950, o conceito verde foi incorporado à medida que a 

importância ambiental desse cinturão foi sendo reconhecida, principalmente com relação ao 

seu papel como estabilizador de clima e atuação no processo de recuperação atmosférica 

filtrando o ar poluído (EL-KHATIB, 2018). 

Em 1994, o cinturão verde da região metropolitana de São Paulo, o maior do país com 

uma área de vegetação de 614.288 hectares, foi nomeada com certificado conferido pela 

UNESCO como Reserva de Biosfera. No Brasil existem também outros territórios conhecidos 

como cinturões verdes, Cinturão verde de Porto Alegre, Cinturão verde de Curitiba, Cinturão 

verde de Belo Horizonte, porém os dados disponíveis sobre suas extensões não são tão 

concretos (SIMA, ano desconhecido). 

Quantidade em m2 de área verde per capita: segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) a área verde mínima por habitante é de 12 m², mas o ideal é de 36 m², o 

equivalente a três árvores por pessoa. 

Trata-se de um dado não muito mensurado no país, sendo que na busca direta pelo 

indicador só foi possível localizar uma série histórica de dados da cidade de São Paulo que 

contempla o período entre 2008 e 2017 considerando o número total, em m², de áreas verdes 

públicas por habitante. O valor subiu de 11,67 m² em 2008 para 16,60 m² em 2017, acima da 

mínima recomendada pela OMS (REDE SOCIAL BRASILEIRA, 2017). 

A nível nacional, segundo o relatório “Florestas do Brasil” do Ministério do Meio 

Ambiente de 2010, área florestal por habitante em 2009 era de 2,7 hectares, ou seja, 27.000 

m². Esse valor muito elevado é, em grande parte, fruto da grande extensão da região da 

floresta Amazônica. 

Utilizando o mesmo relatório como base, foi possível elaborar a tabela abaixo na qual 

se consegue observar as diferenças desse indicador por bioma brasileiro. 
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Tabela 1 – Área verde per capita por bioma brasileiro 

Bioma Hectares de Cobertura Florestal 

(2009) 

População 

(2007) 

área verde per capita 

(hectares) 

Amazônia 354.626.516 16.926.831 20,95 

Cerrado 66.397.252 29.805.941 2,23 

Mata 

Atlântica 

2.9876.735 106.896.616 0,28 

Caatinga 46.979.425 2.3734.361 1,98 

Pampa 3.201.180 6.255.568 0,51 

Pantanal 8.722.437 367.975 23,70 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ministério do Meio Ambiente – Florestas do Brasil (2020). 

 

Entretanto, esses dados não fazem muito sentido, considerando que estamos em área 

de cobertura florestal e fora contexto urbano, foco deste trabalho. O ideal seria o indicador 

que considera-se somente a área verde dentro do perímetro urbano em nivel nacional, como os 

dados que foram encontrados para a cidade de São Paulo. 

Um exemplo pioneiro em inovações ambientais e melhoria da qualidade de vida de 

seus habitantes é São José dos Campos. A prefeitura da cidade criou uma parceria com 

empresas privadas e pessoas físicas, que consiste na adoção por essas entidades ou pessoas de 

uma área como praças  parques, centros poliesportivos e canteiros centrais de ruas e avenidas, 

ficando responsáveis pela conservação e manutenção dessas áreas em troca do direito de 

expor as marcas de suas lojas ou empresas (PMSJC, 2020) 

Rotas mais eficientes em grandes processos de coleta de lixo: desde 2010 o Brasil 

estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/10), com o 

propósito de reduzir a geração de resíduos. Essa política tem como projeto incentivar o 

consumo mais sustentável, o aumento da reciclagem, destino correto dos resíduos e a coleta 

seletiva. Em 2018 foi divulgado pelo IBGE que apenas 54,8% dos municípios tinha aderido 

ao PNRS, ou seja, quase metade das cidades brasileiras não dispõem desse planejamento 

(IBGE, 2018). 

Sendo assim, a criação de rotas mais eficientes na grande maioria das cidades é 

inviável, devido à falta de planejamento básico. O conceito de otimização de rotas de coleta é 
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bastante conhecido em países como Turquia, França e Suécia que utilizam a coleta de lixo 

inteligente, onde sensores são instalados nos contêineres de lixo e dados como níveis de 

preenchimento, temperatura, localização e informações de movimento dos recipientes de 

resíduos são coletados e ficam disponíveis em uma central que é responsável pela coleta, 

benefícios como rotas menores, economia de combustível e visão de todo o ciclo de vida da 

produção para reutilizar para reciclagem (EVREKA, [201-]). No Brasil há diversos estudos, 

principalmente acadêmicos sobre o assunto, mas até o momento nenhuma prefeitura faz uso 

desse tipo de sistema.  

Geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos: a geração de energia 

ocorre a partir da produção de biogás que é produzido pela decomposição de matéria orgânica 

por bactérias (CETESB, 2020). 

A energia gerada a partir de compostos orgânicos já é uma prática conhecida no 

Brasil, principalmente de resíduos agroindustriais como a cana-de-açúcar, sendo que a 

geração originada dos resíduos urbanos e do esgoto representam apenas 43 plantas das 521 

unidades em operação no Brasil, mas produzem 76% de todo o biogás produzido 

(CIBIOGÁS, 2019). 

A medição das fontes energéticas é feita pela Secretaria do Planejamento e 

Desenvolvimento Estratégico através do relatório anual Balanço Energético Nacional – BEN 

que de acordo com a secretaria “tem a finalidade de contabilizar e divulgar extensa pesquisa 

relativa à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de 

recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a importação e 

exportação, a distribuição e o uso final da energia.” (SPDE, 2020). Outros órgãos e 

instituições também trazem algum tipo de medição, como a CETESB e a IRENA (Agência 

Internacional para as Energias Renováveis).   

Conforme apresentado, é possível observar que alguns indicadores muito importantes 

como o número de barragens com sensores para detecção de anormalidade, proporção de 

reutilização de água, número de edifícios energeticamente autossuficientes, quantidade em m² 

do cinturarão verde, quantidade em m² de área verde per capita e rotas mais eficientes em 

grandes processos de coleta de lixo não possuem qualquer tipo de monitoramento por parte de 

órgãos oficiais, Em outros casos como a quantidade de veículos elétricos, mobilidade da 

cidade, quantidade de ruas e prédios com lâmpadas de LED para iluminação pública, 

quantidade de incêndios evitados devido a sistemas de reconhecimento preventivo e geração 
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de energia elétrica a partir de resíduos sólidos estão presentes nos controles governamentais. 

Todavia não há um sistema integrado que gerencie todos os indicadores existentes, já que 

alguns são competências municipais e outros de responsabilidade da união. 

Na Tabela 2 há um resumo dos novos indicadores, se há ou não a mensuração, 

também o período no qual esses dados estão disponíveis para consulta e em quais sites é 

possível verificar esses dados. 

Tabela 2 – Novos indicadores, mensuração e responsáveis 

 

Novo Indicador 

Há 

mensuação

? 

 

Responsável 

Período de 

disponibilidade 

Sites 

disponíveis 

Quantidade de 

Veículos 

Elétricos 

Sim Centro Brasileiro 

de Infra Estrutura 

(CBIE) 

A partir de 2011  https://cbie.com

.br/ 

Número de 

barragens com 

sensores para 

detecção de 

anormalidade  

Não    

Proporção de 

reutilização de 

água  

Não    

Número de 

edifícios 

energeticamente 

autossuficientes  

Sim Certificação do 

Green Build 

Council (GBC) 

Indeterminado https://www.gb

cbrasil.org.br/ 

Quantidade de 

ruas e prédios 

com lâmpadas 

de LED para 

iluminação 

pública  

Sim Programa 

Nacional de 

Conservação de 

Energia Elétrica 

(PROCEL) 

A partir de 1996  

 

 (continua) 
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Tabela 2 – Novos indicadores, mensuração e responsáveis 

(conclusão) 

Quantidade de 

incêndios 

evitados devido 

a sistemas de 

reconhecimento 

preventivo  

Sim Instituto Nacional 

de Pesquisas 

Espaciais (INPE) 

A partir de 1998 http://queimadas.d

gi.inpe.br/queimad

as/portal-

static/estatisticas_e

stados/ 

Quantidade em 

m² do cinturão 

verde  

Sim Secretaria de 

Infraestrutura e 

Meio Ambiente 

de São 

Paulo(SIMA) 

A partir de 1994 https://www.infrae

struturameioambie

nte.sp.gov.br/instit

utoflorestal/o-

instituto/rbcv/ 

Quantidade em 

m² de área verde 

per capita  

Não    

Rotas mais 

eficientes em 

grandes 

processos de 

coleta de lixo  

Não    

Geração de 

energia elétrica 

a partir de 

resíduos sólidos.  

Sim Secretaria do 

Planejamento e 

Desenvolvimento  

A partir de 1970 https://www.epe.g

ov.br/pt/publicacoe

s-dados-

abertos/publicacoe

s/balanco-

energetico-

nacional-ben 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  

 

O governo tem o papel indispensável no que concerne à articulação para integração de 

seus dados,  não obstante, o cidadão deve compreender a proposta de valor que aquela nova 

tecnologia ou sistema está trazendo de benefício e utilidade para sua vida pessoal e para a 

sociedade, ou seja, quando o governo implementa uma nova política de taxas mais altas para 

que determinado recurso natural com por exemplo, a água, para que seja consumida de forma 
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mais racional pela população, os cidadãos devem entender que essa medida trata-se de uma 

despesa ao consumidor em prol de uma benefício maior, que é a preservação da água. 

As mudanças na sociedade são constantes e esses novos indicadores traduzem bem 

quais são as novas necessidades dos centros urbanos, como mais áreas verdes, iluminação 

melhor e mais econômica, diminuição da poluição por veículos a combustão e menos 

desperdício de água potável. 

 

4.2 Novos casos de uso para o desenvolvimento sustentável em cidade inteligentes 

 

Foram encontradas oportunidades de negócios que condizem com a realidade 

brasileira nas referências pesquisadas que estão detalhadas a seguir.  O uso de Wireless Sensor 

Networks ou Rede de sensores sem fio; a IntelliHome, uma casa com sensores e sistemas 

inteligentes e a utilização de Materiais inteligentes na construção civil. Elas foram 

apresentadas respectivamente pelos autores Jamil et al. (2015), Paredes‐Valverde et al. (2019) 

e Casini (2014). 

O aumento da poluição do ar é problema ambiental cada vez mais relevante no 

contexto atual. A crescente urbanização e o aumento das regiões metropolitanas com mais de 

1 milhão de habitantes, em especial nos países em desenvolvimento, contribuem para a 

amplificação dessa problemática. 

De acordo com estimativas da OMS de 2015 milhões de pessoas morrem por ano em 

decorrência de causas que podem ser atribuídas diretamente à poluição do ar. Entende-se 

como causa direta os efeitos nocivos que os gases, fumaça, poeira e outros poluentes podem 

provocar à saúde das pessoas. 

Além dessas questões, há também os impactos negativos indiretos como a formação 

de chuva-ácida e a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento 

global. 

Entretanto, diferentemente da poluição do solo ou das águas, a poluição do ar não é 

algo visível ou facilmente mensurável. Sua aferição exige a utilização de aparelhos capazes de 

medir a concentração de determinadas partículas e substâncias de uma amostra e, apesar de 

ocorrer a dissipação dessas partículas, suas concentrações serão diferentes dependendo da 

amostragem, ou seja, os níveis de poluição do ar bem como as suas respectivas causas variam 

de uma região para outra. 
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Atualmente o desenvolvimento das chamadas redes de sensores sem fio pode 

contribuir para essa questão. São pequenos sensores que medem a poluição do ar, podendo ser 

instalados em veículos e se conectam através da internet por uma rede própria desenvolvida 

especificamente para a transferência desses dados. 

 O seu tamanho pequeno e preço relativamente baixo grandes vantagens desses 

dispositivos, sendo que as maiores dificuldades são justamente sua implementação que estão 

sujeitas a limitações de energia. 

É possível instalar esses sensores nos ônibus de transporte público para que possam 

medir em tempo real os níveis de poluição e as concentrações das partículas e substâncias 

poluentes presentes no ar nas regiões por onde eles trafegam. Assim, o poder público e a 

iniciativa privada teriam acesso a esses dados e seria possível construir mapas e gráficos da 

poluição do ar, que variassem por região e por hora e dia da semana.  

Com esse tipo de insumo, seria possível apresentar novas soluções para redução dos 

efeitos nocivos causados pela poluição como, por exemplo, determinação de horários e áreas 

não recomendadas para prática de atividade física ou restringir a circulação de veículos em 

locais com grande concentração de pedestres, já que na região metropolitana de São Paulo em 

2017, o setor de transporte foi responsável por 81,42% da poluição atmosférica gerada. 

(CETESB, 2017). Além de evitar um custo adicional com instalações, pois já utilizaria a frota 

de ônibus coletivos que circulam pela cidade. 

Já no âmbito energético uma maneira de otimização dos recursos elétricos seria 

através do auxílio da tecnologia dentro das residências, tornando mais eficiente a utilização 

dos equipamentos do dia-a-dia e controlando melhor o usuário no que tange os gastos da 

própria casa, o tornando um cidadão mais consciente. A automação residencial aparece como 

um meio de conforto ao usuário ao mesmo tempo em que reduz desperdícios, principalmente 

energéticos. 

Uma casa inteligente é aquela que contém tecnologia suficiente para que 

equipamentos e dispositivos sejam controlados de forma automática. Inicialmente apenas a 

iluminação, aquecimento e ar condicionado podiam ser automatizados, mas ultimamente com 

o avanço tecnológico, quase todos os aparelhos e dispositivos dentro de casa podem ser 

controlados (PAREDES-VALVERDE et al., 2019). 

Nesse contexto, nos é apresentado o IntelliHome, um sistema residencial inteligente 

para a economia de energia baseado nas tecnologias de IoT e Big Data.  O sistema coleta 

informações da taxa de consumo dos usuários e de seus padrões de comportamento, utilizando 

sensores como plugs inteligentes nos eletrodomésticos, que são capazes de detectar a presença 
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ou não do usuário e desligar quando necessário um equipamento eletrônico, como o ar 

condicionado ou a televisão.  

Todas as informações são coletadas e analisadas, ficando disponível ao usuário final 

através de um aplicativo, onde demonstra seu histórico e os melhores horário para utilização 

de certos equipamentos, bem como é possível agendar a utilização de alguns equipamentos, 

como a máquina de lavar roupa. 

Além do controle de diversos dispositivos eletrônicos, utensílios domésticos, 

temperatura e aquecimento da água, a capacidade de entender o padrão de consumo do 

usuário e prover recomendações para a economia de energia é uma enorme vantagem frente 

aos sistemas mais comuns. 

Foi feito um experimento em um condomínio residencial com 2 tipos de casa e 

comparou o consumo de energia por 10 meses, os resultados mostraram que houve redução de 

7,9% a 13,9% do consumo nestas residências. 

O uso desse tipo de sistema pode trazer inúmeros beneficios, desde o conforto dos 

integrantes da casa, a conscientização do que é e como é gasto até a redução efetva do 

consumo de energia elétrica pela adoção das recomendações do sistema. 

Uma outra maneira de inovar ao pensar na economia de energia, seria por meio da 

utilização de materias inteligentes na construção dos imóveis, pois há muito gasto com a 

climatização em edifícios, principalmente nas épocas mais quentes do ano, sendo que em 

algumas regiões do país o calor é intenso durante o ano todo, levando ao uso excessivo de ar-

condicionado especialmente em grandes prédios com caráter comercial e nas residências. 

A utilização de nanotecnologia para criar materiais como os PCMs (phase change 

material), são materiais capazes de mudar de estado físico através de estímulos externos, eles 

conseguem liberar ou absorver calor externo sem mudar a temperatura interna. Isso funciona 

porque essa troca de calor é usada na transição de fase física do material, formando ou 

quebrando as ligações químicas, essa termorregulação do material pode ser comparada as 

características da pele humana, pois ambos conseguem manter a temperatura estável 

independente das variações externas. Na construção civil pode ser usado em chão, parede, 

pisos, telhados. 

Um exemplo de material PCM é o aerogel, que tem uma densidade baixíssima e é 

composto principalmente por ar, apenas 3% de sua estrutura é feita com sólidos, além de 

possuir duas propriedades únicas, tem excelente isolamento contra o calor e isolamento 
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acústico. Hoje é um material utilizado principalmente na indústria aeroespacial. Na contrução 

poderia ser usando na mistura com o cimento ou como preenchimento nas paredes sem 

substituir o tijolo. Apesar de ser um material com excelentes características, há 2 principais 

motivos pelos quais seu uso não se expandiu ainda, sua fabricação é muito complexa e requer 

máquinas sofisticadas e seu preço é bem alto, refletindo sua complexidade de produção.  

Além de todas essas características o PCM pode ser considerado com baixo impacto 

ambiental, já que não são tóxicos, nem inflamavéis e sua fabricação e descarte não geram 

danos ao meio ambiente principalmente pelas materias primas e tecnologias utilizadas em sua 

fabricação. Infelizmente hoje o uso desses materiais ainda está restrito à áreas específicas e 

conforme explicitado pelo exemplo do aerogel, isso se deve principalmente pelo preço, a 

complexidade de fabricação e também aos investimentos necessários nas pesquisas de 

desenvolvimento de tais materiais. A tendência é que ao longo dos anos o PMC fique mais 

acessível a todos e possa ser empregado na contrução civil para o benefício ambiental e das 

pessoas. 

Tabela 3 – Tecnologias, oportunidades e benefícios para novos negócios 

TECNOLOGIA OPORTUNIDADE BENEFÍCIOS 

Rede de 

sensores sem fio 

Mapeamento em tempo real e em 

diferentes regiões dos níveis de 

poluição e as concentrações das 

partículas e substâncias poluentes 

presentes no ar. 

Novas soluções para redução dos 

efeitos nocivos causados pela 

poluição como a determinação 

de horários e áreas não 

recomendadas para prática de 

atividade física ou restringir a 

circulação de veículos em locais 

com grande concentração de 

pedestres. 

IntelliHome Automação residencial e 

personalização de recomendações de 

uso dos equipamentos e utensílios 

baseados em padrões de 

comportamento do usuário. 

Conscientização e conforto do 

usuário e redução do uso de 

energia elétrica. 

(continua) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
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Tabela 3 – Tecnologias, oportunidades e benefícios para novos negócios 

(conclusão) 

PCM Utilização na construção civil. Fácil manuseio e instalação, além 

de excelente isolante acústico e 

térmico. 

 

A tecnologia está trazendo diversos benefícios e otimização em diversos setores da 

sociedade, dentre as oportunidades vistas, algumas estão um pouco mais longe de serem 

alcançadas a curto prazo, como o uso de materiais inteligentes, mas outras, como o 

IntelliHome e o uso de sensores sem fio estão mais perto do que parece, como já é utilizado 

em detecção de incêndios florestais e monitoramento de geleiras (CUFFEY, 2010) ou casas e 

apartamentos que já são construídos com fechadoras eletrônicas, iluminação automática e 

máquinas de lavar programáveis (TASTAN, 2019) . O poder público, como um dos principais 

agentes de mudança de uma sociedade juntamente com a iniciativa privada tem o papel de 

incentivar a criação e disseminar o uso de mais tecnologias como estas apresentadas para o 

benefício da sociedade como um todo e principalmente do meio ambiente. A união entre a 

iniciativa pública e privada é muito benéfica para a sociedade, seja através de PPP (Parcerias 

Público-Privada) ou de concessões, pois ao criar essa relação, o poder público não arca com 

todas as responsabilidades administrativas e financeiras e as empresas obtêm lucro dessa 

relação, beneficiando a todos os envolvidos, inclusive o usuário final. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

A humanidade sempre consumiu recursos naturais para exercer suas atividades, esse 

consumo, após a Revolução Industrial, começou a ser realizado de maneira extensiva, 

superando a capacidade do planeta de absorver os resíduos e repôr esses recursos. As 

consequências são ainda mais agravadas e aceleradas pela grande quantidade de pessoas que 

habitam o planeta. Um das maneiras de contornar essa situação é utilizar das tecnologias para 

o desenvolvimento sustentável a longo prazo, juntamente com investimentos na base 

educacional da população para a conscientização e responsabilização das empresas privadas 

para atuação mais ativa na pesquisa e desenvolvimento em parceria com as universidades. 

O crescimento sustentável é um grande desafio para as cidades, principalmente para 

aquelas que sofreram um rápido processo de urbanização, pois trazem problemas como 

poluição do ar, água e solo, falta de saneamento básico, moradias inadequadas, redução das 

áreas verdes, entre outros. O planejamento fundamentado em informações mais assertivas 

torna a tomada de decisão mais eficiente e estratégica dentro da dinâmica das cidades, desse 

modo a perspectiva da cidade inteligente permite o direcionamento mais preciso das 

necessidades relacionadas ao desenvolvimento sustentável e aos desafios ambientais da vida 

urbana. 

Assim, as cidades podem inverter tendência de seguir o padrão de planejamento 

reativo, ou seja, decisões que só são tomadas ao passo que os problemas surgem. Nesse 

contexto, a abordagem também pode ser utilizada como um caminho para a reversão da 

situação de estresse ambiental, dado o desenvolvimento e o uso das TICs com as quais, por 

exemplo, são criados  modelos de previsão para uma melhor tomada de decisão. 

O presente trabalho teve como objetivos a identificação de fatores relativos ao meio 

ambiente que caracterizem uma cidade inteligente, o levantamento de novos indicadores para 

refletir as necessidades do desenvolvimento sustentável e a identificação de novos casos de 

uso que podem se tornar oportunidades de negócios para oferecer perspectivas e alternativas a 

todos os stakeholders envolvidos no conjunto urbano. Isto feito a partir de seis fatores que 

possibilitam pôr em perspectiva o meio ambiente: a redução de CO2, o uso eficiente da água, 

o uso de fontes de energia renováveis, o controle da poluição, o aumento e manutenção de 

áreas verdes e a gestão de resíduos sólidos.  

Os novos indicadores foram balizados em comparação com os indicadores já 

existentes e consolidados em 6 dos 17 objetivos que possuíam características diretamente 
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relacionadas ao meio ambiente no documento Global Indicador Framework for the 

Sustainable Development Goals and Targets of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development (ONU, 2020). Foi possível encontrar 10 novos indicadores de um total de 18 

que não estavam presentes no documento. Sendo esses novos indicadores: quantidade de 

veículos elétricos, número de barragens com sensores para detecção de anormalidade, nível de 

reutilização de água, número de edifícios energeticamente autossuficientes, quantidade de 

ruas e prédios com lâmpadas de LED para iluminação pública, quantidade de incêndios 

evitados devido a sistemas de reconhecimento preventivo, área do cinturão verde, área verde 

per capita, rotas eficientes para grandes processos de coleta de lixo, geração de energia 

elétrica a partir de resíduos sólidos 

Para estes 10 novos indicadores encontrados, foram realizadas pesquisas com o 

objetivo de localizar informações sobre a mensuração de seus dados. Entretanto, foram 

encontrados somente 6 indicadores que possuem alguma forma de mensuração, para os 

demais não foi possível achar dados suficientes. 

Por fim, como último objetivo, a localização de novos maneiras de uso da tecnologia 

que podem se tornar oportunidades de negócio relacionadas à essas questões ambientais e que 

fossem pensadas para serem utilizadas em uma cidade inteligente. Destacam-se: 

Rede de sensores sem fio, instalados em ônibus coletivos para a aferição em tempo 

real de partículas e substâncias poluentes presentes no ar. Possibilitando a elaboração de 

mapas de poluição por hora e dia da semana. 

IntelliHome, uma casa com sensores e sistemas inteligentes, capazes de controlar 

equipamentos fora de uso e prever o comportamento do consumidor para propor 

recomendações de utilização de equipamentos para promover a economia de energia elétrica. 

Materiais inteligentes, como o PCMs (phase change material), que podem ser 

utilizados principalmente na construção civil devido a suas propriedades únicas, como a do 

aerogel, um material capaz de absorver impactos ambientais externos sem afetar sua 

composição interna, mantendo o conforto ambiental para os habitantes dos edifícios 

revestidos com tal material. Porém o alto custo e sua complexidade de produção ainda fazem 

desses materiais algo pouco acessível de maneira geral, estando a mercê da evolução 

tecnologica para toranar viável a utilização em massa na construção civil. 
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Dentre as oportunidades encontradas, principalmente as que estão relacionadas à 

habitação e construção civil, há atuação pública, mas também com parceria com as empresas 

privadas, que além do desenvolvimento e uso da tecnologia com materiais mais eficientes 

para evitar o desperdício e reduzir o consumo de energia, também podem atuar de forma geral 

com economia circular. O conceito de lixo não seria mais aplicado, pois todo o design do 

material seria pensado para ser útil em algum momento de seu ciclo de vida juntamente com a 

integração da cadeia produtiva, como já ocorre em produtos de origem cosmética, como no 

caso da Natura que pratica a logística reversa e utilizam na fabricação de novas embalagem 

produtos reciclados, em 2019 52% de todo o PET utilizado é reciclado (NATURA, 2019). 

Esses achados podem contribuir com o desenvolvimento de uma cidade inteligente, 

principalmente porque depende não apenas do governo, mas também da iniciativa privada e 

da disposição da população em considerar os efeitos ambientais a longo prazo de suas 

escolhas. 

Dentre as principais limitações do presente trabalho pode-se considerar a definição dos 

indicadores a partir de um conjunto de referência, os indicadores podem ser melhorados o que 

facilitaria a sua mensuração. Da mesma forma, a busca de indicadores se limitou as bases de 

dados encontradas e disponibilizadas, o que pode ter dificultado a realização do exercício de 

comparar esses indicadores. Porém, trata-se de uma análise preliminar das disponibilidades 

dessas informações para o Brasil. 

Por fim, destaca-se a contribuição desse estudo em fornecer informações para 

organizar as necessidades que surgem da sociedade a partir do mapeamento de novos 

indicadores. Os indicadores podem servir para a gestão pública brasileira, que pode utilizar 

essas informações para medir a evolução do tema de cidades inteligentes e meio ambiente. 

Essa e novas pesquisas podem munir a administração pública e permitir que a tomada de 

decisão seja feita de forma mais assertiva e condizente o a atual realidade do país. 
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APÊNDICE A 

Quadro 1 – Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas - 6 dos 17 objetivos para o Desenvolvimento Sustentável  

Objetivo Meta Indicador 

06: Água limpa e saneamento: 

garantir disponibilidade e 

manejo sustentável da água e 

saneamento para todos. 

6.1 Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água 

potável segura e acessível para todos 

6.1.1 Proporção da população que usa serviços de 

água potável com gestão segura 

6.2 Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene 

adequados e equitativos para todos e acabar com a defecação a 

céu aberto, prestando atenção especial às necessidades de 

mulheres e meninas e daqueles em situações vulneráveis 

6.2.1 Proporção da população que usa (a) serviços 

de saneamento geridos com segurança e (b) 

instalações para lavagem das mãos com água e 

sabão 

6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água reduzindo a 

poluição, eliminando o despejo e minimizando a liberação de 

produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo pela metade 

a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando 

substancialmente a reciclagem e reutilização segura em todo o 

mundo 

6.3.1 Proporção de fluxos de águas residuais 

domésticas e industriais tratadas com segurança 

6.3.2 Proporção de corpos d'água com boa 

qualidade da água ambiente 

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da 

água em todos os setores e garantir retiradas e abastecimento 

sustentáveis de água doce para lidar com a escassez de água e 

reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com 

a escassez de água 

6.4.1 Mudança na eficiência do uso de água ao 

longo do tempo 

6.4.2 Nível de estresse hídrico: retirada de água 

doce como uma proporção dos recursos de água 

doce disponíveis 

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada de recursos 6.5.1 Grau de gestão integrada de recursos 
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hídricos em todos os níveis, inclusive por meio de cooperação 

transfronteiriça, conforme apropriado 

hídricos 

6.5.2 Proporção de área de bacia transfronteiriça 

com um arranjo operacional para cooperação de 

água 

6.6 Até 2020, proteger e restaurar ecossistemas relacionados à 

água, incluindo montanhas, florestas, pântanos, rios, aquíferos e 

lagos 

6.6.1 Mudança na extensão dos ecossistemas 

relacionados à água ao longo do tempo 

 

6.a Até 2030, expandir a cooperação internacional e o apoio à 

capacitação para os países em desenvolvimento em atividades e 

programas relacionados com água e saneamento, incluindo 

coleta de água, dessalinização, eficiência hídrica, tratamento de 

águas residuais, tecnologias de reciclagem e reutilização 

 

6.a.1 Quantidade de assistência oficial ao 

desenvolvimento relacionada com água e 

saneamento que faz parte de um plano de gastos 

coordenado pelo governo 

6.b apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais na 

melhoria da gestão de água e saneamento 

 

6.b.1 Proporção de unidades administrativas locais 

com políticas e procedimentos estabelecidos e 

operacionais para a participação das comunidades 

locais na gestão de água e saneamento 

Objetivo 07: Energia limpa e 

acessível: garantir acesso à 

energia barata, confiável, 

sustentável e renovável para 

7.1 Até 2030, garantir acesso universal a serviços de energia 

acessíveis, confiáveis e modernos 

7.1.1 Proporção da população com acesso à 

eletricidade 

7.1.2 Proporção da população com dependência 

primária de combustíveis limpos e tecnologia 
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todos. 7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação das 

energias renováveis na matriz energética global 

7.2.1 Participação da energia renovável no 

consumo total de energia final 

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência 

energética 

7.3.1 Intensidade energética medida em termos de 

energia primária e PIB 

7.a Até 2030, aumentar a cooperação internacional para facilitar 

o acesso à pesquisa e tecnologia de energia limpa, incluindo 

energia renovável, eficiência energética e tecnologia de 

combustível fóssil avançada e mais limpa e promover o 

investimento em infraestrutura energética e tecnologia de 

energia limpa 

7.a.1 Fluxos financeiros internacionais para países 

em desenvolvimento em apoio à pesquisa e 

desenvolvimento de energia limpa e à produção de 

energia renovável, incluindo em sistemas híbridos 

7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e atualizar a tecnologia 

para fornecer serviços de energia modernos e sustentáveis para 

todos nos países em desenvolvimento, em particular os países 

menos desenvolvidos, pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento e países em desenvolvimento sem litoral, de 

acordo com seus respectivos programas de apoio 

7.b.1 Capacidade instalada de geração de energia 

renovável em países em desenvolvimento (em 

watts per capita) 

Objetivo 11: Cidades e 

comunidades sustentáveis: tornar 

as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos a habitação e serviços 

básicos adequados, seguros e acessíveis e melhorar favelas 

11.1.1 Proporção da população urbana que vive 

em favelas, assentamentos informais ou moradias 

inadequadas 

11.2 Até 2030, fornecer acesso a sistemas de transporte 

seguros, baratos, acessíveis e sustentáveis para todos, 

11.2.1 Proporção da população que tem acesso 

conveniente ao transporte público, por sexo, idade 
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melhorando a segurança no trânsito, principalmente pela 

expansão do transporte público, com atenção especial às 

necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, 

mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos pessoas 

e pessoas com deficiência 

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável e 

a capacidade de planejamento e gestão participativa, integrada e 

sustentável de assentamentos humanos em todos os países 

11.3.1 Proporção da taxa de consumo da terra para 

a taxa de crescimento da população 

11.3.2 Proporção de cidades com estrutura de 

participação direta da sociedade civil no 

planejamento e gestão urbana que operam de 

forma regular e democrática 

11.4 Reforçar os esforços para proteger e salvaguardar o 

patrimônio cultural e natural do mundo 

11.4.1 Despesa total per capita na preservação, 

proteção e conservação de todo o patrimônio 

cultural e natural, por fonte de financiamento 

(público, privado), tipo de patrimônio (cultural, 

natural) e nível de governo (nacional, regional e 

local /municipal) 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e 

de pessoas afetadas e diminuir substancialmente as perdas 

econômicas diretas em relação ao produto interno bruto global 

causado por desastres, incluindo desastres relacionados à água, 

com foco na proteção dos pobres e pessoas em situação de 

11.5.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e 

pessoas diretamente afetadas atribuídas a desastres 

por 100.000 habitantes 

11.5.2 Perda econômica direta em relação ao PIB 

global, danos à infraestrutura crítica e número de 
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vulnerabilidade. interrupções nos serviços básicos, atribuídos a 

desastres 

11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental per capita adverso 

das cidades, incluindo atenção especial à qualidade do ar e 

gestão de resíduos municipais e outros 

11.6.1 Proporção de resíduos sólidos urbanos 

coletados e gerenciado em instalações controladas 

do total municipal resíduos gerados pelas cidades 

11.6.2 Níveis médios anuais de partículas finas 

(por exemplo, PM2.5 e PM10) em cidades 

(população ponderada) 

11.7 Até 2030, forne5cer acesso universal a espaços verdes e 

públicos seguros, inclusivos e acessíveis, em particular para 

mulheres e crianças, idosos e pessoas com deficiência 

11.7.1 Participação média da área construída das 

cidades que é espaço aberto para uso público para 

todos, por sexo, idade e pessoas com deficiências 

11.7.2 Proporção de pessoas vítimas de assédio 

físico ou sexual, por sexo, idade, deficiência e 

local de ocorrência, nos últimos 12 meses 

 

11.a Apoiar vínculos econômicos, sociais e ambientais 

positivos entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, fortalecendo 

o planejamento de desenvolvimento nacional e regional 

11.a.1 Número de países que possuem políticas 

urbanas nacionais ou planos de desenvolvimento 

regional que (a) respondem à dinâmica 

populacional; (b) assegurar um desenvolvimento 

territorial equilibrado; e (c) aumentar o espaço 

fiscal local 
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11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades 

e assentamentos humanos adotando e implementando políticas 

e planos integrados para a inclusão, eficiência de recursos, 

mitigação e adaptação às mudanças climáticas, resiliência a 

desastres e desenvolver e implementar, de acordo com a 

Estrutura de Sendai para a redução do risco de desastres 2015–

2030, gestão holística do risco de desastres em todos os níveis 

11.b.1 Número de países que adotam e 

implementam 

estratégias nacionais de redução de risco de 

desastres em linha com o 

Estrutura Sendai para redução de risco de 

desastres 2015–2030 

11.b.2 Proporção de governos locais que adotam e 

implementam estratégias locais de redução do 

risco de desastres em linha com as estratégias 

nacionais de redução do risco de desastres 

11.c apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio 

de assistência técnica e financeira, na construção de edifícios 

sustentáveis e resilientes utilizando materiais locais 

Nenhum indicador de substituição adequado foi 

proposto 

Objetivo 12: Garantir padrões de 

consumo e produção sustentáveis 

12.1 Implementar a estrutura de 10 anos de programas sobre 

padrões de consumo e produção sustentáveis, todos os países 

tomando medidas, com os países desenvolvidos tomando a 

liderança, levando em consideração o desenvolvimento e as 

capacidades dos países em desenvolvimento 

12.1.1 Número de países desenvolvendo, adotando 

ou implementando instrumentos de política que 

visam apoiar a mudança para o consumo e 

produção sustentáveis 

12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente 

dos recursos naturais 

12.1.1 Número de países desenvolvendo, adotando 

ou implementando instrumentos de política que 

visam apoiar a mudança para o consumo e 
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produção sustentáveis 

12.2.1 Pegada material, pegada material per capita 

e pegada material por PIB 

12.2.2 Consumo de material doméstico, material 

doméstico 

consumo per capita e material doméstico 

consumo por PIB 

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício alimentar 

global per capita nos níveis de varejo e consumidor e reduzir as 

perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e 

fornecimento, incluindo perdas pós-colheita 

12.3.1 (a) Índice de perda de alimentos e (b) 

índice de desperdício de alimentos 

12.4 Até 2020, alcançar a gestão ambientalmente correta de 

produtos químicos e todos os resíduos ao longo de seu ciclo de 

vida, de acordo com as estruturas internacionais acordadas, e 

reduzir significativamente sua liberação para o ar, água e solo, a 

fim de minimizar seus impactos adversos na saúde humana e no 

meio ambiente 

12.4.1 Número de partes em acordos ambientais 

multilaterais internacionais sobre resíduos 

perigosos e outros produtos químicos que 

cumprem seus compromissos e obrigações na 

transmissão de informações conforme exigido por 

cada acordo relevante 

12.4.2 (a) Resíduos perigosos gerados per capita; e 

(b) proporção de resíduos perigosos tratados, por 

tipo de tratamento 

12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos 12.5.1 Taxa nacional de reciclagem, toneladas de 
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por meio da prevenção, redução, reciclagem e reutilização material reciclado 

12.6 Incentivar as empresas, especialmente as grandes e 

transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar 

informações de sustentabilidade em seu ciclo de relato 

12.6.1 Número de empresas que publicam 

relatórios de sustentabilidade 

12.7 Promover práticas de compras públicas que sejam 

sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais 

12.7.1 Grau de políticas de compras públicas 

sustentáveis e implementação de plano de ação 

12.8 Até 2030, garantir que as pessoas em todos os lugares 

tenham as informações relevantes e consciência para o 

desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com 

a natureza 

12.8.1 Até que ponto (i) a educação para a 

cidadania global e (ii) a educação para o 

desenvolvimento sustentável são integradas em (a) 

políticas nacionais de educação; (b) currículos; (c) 

formação de professores; e (d) avaliação do aluno 

12.a Apoiar os países em desenvolvimento para fortalecer sua 

capacidade científica e tecnológica para avançar em direção a 

padrões mais sustentáveis de consumo e produção 

12.a.1 Capacidade instalada de geração de energia 

renovável em países em desenvolvimento (em 

watts per capita) 

12.b desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os 

impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo 

sustentável que cria empregos e promove a cultura e produtos 

locais 

12.b.1 Implementação de ferramentas de 

contabilidade padrão para monitorar os aspectos 

econômicos e ambientais da sustentabilidade do 

turismo 

12.c Racionalizar os subsídios aos combustíveis fósseis 

ineficientes que incentivam o consumo desnecessário, 

removendo distorções do mercado, de acordo com as 

12.c.1 Quantidade de subsídios aos combustíveis 

fósseis por unidade do PIB (produção e consumo) 
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circunstâncias nacionais, incluindo a reestruturação da 

tributação e a eliminação progressiva desses subsídios 

prejudiciais, quando existentes, para refletir seus impactos 

ambientais, levando plenamente em consideração o 

necessidades e condições específicas dos países em 

desenvolvimento e minimizando os possíveis impactos 

adversos em seu desenvolvimento de uma maneira que proteja 

os pobres e as comunidades afetadas 

Objetivo 13: Ação contra a 

mudança global do clima: tomar 

medidas urgentes para combater 

a mudança climática e seus 

impactos 

13.1 Fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação aos 

perigos e desastres naturais relacionados ao clima em todos os 

países 

13.1.1 Número de mortes, pessoas desaparecidas e 

pessoas diretamente afetadas atribuídas a desastres 

por 100.000 habitantes 

13.1.2 Número de países que adotam e 

implementam estratégias nacionais de redução do 

risco de desastres em linha com o Quadro de 

Sendai para Redução do Risco de Desastres 2015-

2030 

13.1.3 Proporção de governos locais que adotam e 

implementam estratégias locais de redução do 

risco de desastres em linha com as estratégias 

nacionais de redução do risco de desastres 

13.2 Integrar medidas de mudança climática em políticas, 13.2.1 Número de países com contribuições 
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estratégias e planejamento nacionais nacionalmente determinadas, estratégias de longo 

prazo, planos de adaptação nacionais, estratégias 

conforme relatadas nas comunicações de 

adaptação e comunicações nacionais 

13.2.2 Emissões totais de gases de efeito estufa 

por ano 

13.3 Melhorar a educação, a conscientização e a capacidade 

humana e institucional na mitigação das mudanças climáticas, 

adaptação, redução do impacto e alerta precoce 

13.3.1 Até que ponto (i) a educação para a 

cidadania global e (ii) a educação para o 

desenvolvimento sustentável são integradas em (a) 

políticas nacionais de educação; (b) currículos; (c) 

formação de professores; e (d) avaliação do aluno 

13.a Implementar o compromisso assumido pelas partes dos 

países desenvolvidos da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima com a meta de mobilizar 

conjuntamente US $ 100 bilhões anuais até 2020 de todas as 

fontes para atender às necessidades dos países em 

desenvolvimento no contexto de ações de mitigação 

significativas e transparência na implementação e 

operacionalização total do Fundo Verde para o Clima por meio 

de sua capitalização o mais rápido possível 

13.a.1 Valores fornecidos e mobilizados em 

dólares dos Estados Unidos por ano em relação à 

meta de mobilização coletiva existente e contínua 

do compromisso de US $ 100 bilhões até 2025 

13.b promover mecanismos para aumentar a capacidade de 13.b.1 Número de países menos desenvolvidos e 
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planejamento e gestão eficazes relacionados à mudança 

climática em países menos desenvolvidos e pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento, incluindo o foco nas mulheres, 

jovens e comunidades locais e marginalizadas 

pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

com contribuições nacionalmente determinadas, 

estratégias de longo prazo, planos de adaptação 

nacionais, estratégias conforme relatadas nas 

comunicações de adaptação e comunicações 

nacionais 

Objetivo 15: Vida terrestre: 

proteger, recuperar e promover o 

uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma 

sustentável as florestas, combater 

a desertificação, deter e reverter 

a degradação da Terra e deter a 

perda da biodiversidade 

15.1 Até 2020, garantir a conservação, restauração e uso 

sustentável dos ecossistemas de água doce terrestres e interiores 

e seus serviços, em particular florestas, pântanos, montanhas e 

terras áridas, em linha com as obrigações decorrentes de 

acordos internacionais 

15.1.1 Área de floresta como proporção da área 

total de terra 

15.1.2 Proporção de locais importantes para a 

biodiversidade terrestre e de água doce que são 

cobertos por áreas protegidas, por tipo de 

ecossistema 

15.2 Até 2020, promover a implementação do manejo 

sustentável de todos os tipos de florestas, interromper o 

desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar 

substancialmente o florestamento e o reflorestamento 

globalmente 

15.2.1 Progresso em direção ao manejo florestal 

sustentável 

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar terras e solo 

degradados, incluindo terras afetadas pela desertificação, secas 

e inundações, e se esforçar para alcançar um mundo neutro em 

degradação da terra 

15.3.1 Proporção de terra que está degradada 

sobre a área total da terra 
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15.4 Até 2030, garantir a conservação dos ecossistemas de 

montanha, incluindo sua biodiversidade, a fim de aumentar sua 

capacidade de proporcionar benefícios essenciais para o 

desenvolvimento sustentável 

15.4.1 Cobertura por áreas protegidas de locais 

importantes para a biodiversidade da montanha 

15.4.2 Índice de Cobertura Verde da Montanha 

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a 

degradação dos habitats naturais, deter a perda de 

biodiversidade e, até 2020, proteger e prevenir a extinção de 

espécies ameaçadas 

15.5.1 Índice da Lista Vermelha 

15.6 Promover a repartição justa e equitativa dos benefícios 

decorrentes da utilização dos recursos genéticos e promover o 

acesso adequado a esses recursos, conforme acordado 

internacionalmente 

15.6.1 Número de países que adotaram estruturas 

legislativas, administrativas e políticas para 

garantir a repartição justa e equitativa dos 

benefícios 

15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça furtiva e 

o tráfico de espécies protegidas da flora e da fauna e atender a 

demanda e o fornecimento de produtos ilegais da vida selvagem 

15.7.1 Proporção de vida selvagem comercializada 

que foi caçada ilegalmente ou traficada 

ilegalmente 

15.8 Até 2020, introduzir medidas para prevenir a introdução e 

reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas 

invasoras nos ecossistemas terrestres e aquáticos e controlar ou 

erradicar as espécies prioritárias 

15.8.1 Proporção de países que adotam a 

legislação nacional relevante e fornecem recursos 

adequados para a prevenção ou controle de 

espécies exóticas invasoras 

15.9 Até 2020, integrar os valores do ecossistema e da 

biodiversidade ao planejamento nacional e local, processos de 

15.9.1 (a) Número de países que estabeleceram 

metas nacionais de acordo com ou semelhantes à 
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desenvolvimento, estratégias e contas de redução da pobreza Meta de Biodiversidade de Aichi 2 do Plano 

Estratégico para a Biodiversidade 2011–2020 em 

sua estratégia nacional de biodiversidade e planos 

de ação e o progresso relatado em direção a essas 

metas; e (b) integração da biodiversidade nos 

sistemas de contabilidade e relatórios nacionais, 

definidos como a implementação do Sistema de 

Contabilidade Econômica-Ambiental 

15.a Mobilizar e aumentar significativamente os recursos 

financeiros de todas as fontes para conservar e usar de forma 

sustentável a biodiversidade e os ecossistemas 

15.a.1 (a) Assistência oficial ao desenvolvimento 

para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade; e (b) receita gerada e 

financiamento mobilizado de instrumentos 

econômicos relevantes para a biodiversidade 

15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em 

todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável e 

fornecer incentivos adequados aos países em desenvolvimento 

para fazer avançar esse manejo, inclusive para conservação e 

reflorestamento 

15.b.1 (a) Assistência oficial ao desenvolvimento 

para a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade; e (b) receita gerada e 

financiamento mobilizado de instrumentos 

econômicos relevantes para a biodiversidade 

15.c aumentar o apoio global para os esforços de combate à 

caça furtiva e ao tráfico de espécies protegidas, incluindo o 

aumento da capacidade das comunidades locais de buscar 

15.c.1 Proporção de vida selvagem comercializada 

que foi caçada ilegalmente ou traficada 

ilegalmente 
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oportunidades de subsistência sustentáveis 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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APÊNDICE B 

Quadro 2 - Artigos do Web of Science não selecionados para a revisão sistemática 

Artigo Título Autor (es) Ano 

1 Smart Microneedle Sensing Systems for Security in Agriculture, Food and the Environment 

(SAFE) 

 

B. O'Flynn et al. 2017 

2 Sensors and smart electronics in harsh environment applications 

 

W. R. Fahrner et al. 

 

2001 

 

3 A Context-aware Smart Classroom for Enhanced Learning Environment 

 

M. Miraoui 2020 

4 Simulation and Energy Management in Smart Environment Using Ensemble of GA and 

PSO 

S. Ali e D. Kim  

 

2020 

5 The Policy Enabling Environment for Climate Smart Agriculture: A Case Study of 

California 

 

Lewis J. e Rudnick J.  2019 

6 Real-time distributed wireless sensor network for monitoring smart agricultural 

environment 

 

M. V. Kumar et al. 2014 

7 A WiFi based Smart Wireless Sensor Network for Monitoring an Agricultural Environment 

 

G. R. Mendez  et al. 2011 

8 Integrated living environment: Measurements in modern energy efficient smart building 

with implemented the functionality of telemedicine 

 

I. Jabłoński 2017 

9 Prospects for electric vehicles technology with renewable energy sources in 

a smart-grid environment - an introduction 

 

J. Stuchlý  et al. 

 

2015 

10 Smart boost converter for battery charging from discontinuous voltage power source in 

underwater environment 

 

U. M. Cella  et al.  2007 

https://www.scientific.net/author-papers/m-vinoth-kumar
https://ieeexplore.ieee.org/author/37722510300
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224115005928#!
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085412902
https://ieeexplore.ieee.org/author/38125820600
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11 Wireless Sensor networks with Zigbee and WiFi for Environment Monitoring, Traffic 

Management and Vehicle Monitoring in Smart Cities 

 

D. R. Naik  et al. 2018 

12 Unit Commitment in Achieving Low Carbon Smart Grid Environment with Virtual Power 

Plant 

 

W. Hua et al.  2017 

13  Smart integrated sensor networks for the marine environment 

 

F. Grimaccia et al.   2006 

14  Environment friendly qualitatively responsive ethyl cellulose films as smart food packaging 

 

N. Yadav e R. Kaur 2019 

15  Source-related smart suspect screening in the aqueous environment: search for tire-

derived persistent and mobile trace organic contaminants in surface waters 

 

B. Seiwert et al.    2020 

16 Energy Management in Electrical Smart Grid Environment Using Robust Optimization 

Algorithm 

 

F. Y. Melhem  et al.    2018 

17  Optimal Wireless Energy Charging Policy for a Mobile Node in Smart Grid Environment 

 

D. Niyato  et al.    2014 

18  Smart Sensor Device for Detection of Water Quality as Anticipation of Disaster 

Environment Pollution 

 

A. P. Dito et al.    2016 

19  Environment and Big Data: Role in Smart Cities of India A. Kumar et al.    2018 

20  Environment-Smart Agriculture and Mapping of Interactions among Environmental 

Factors at the Farm Level: A Directed Graph Approach 

 

N. E. Sabiha  e S. Rahman 2018 

21  Energy Charging Circuits in Bluetooth Environment for Smart Phone 

 

B. Seunghyun  et al.    2011 

22  Intelligent Energy Management System Simulator for PHEVs at Municipal Parking Deck 

in a Smart Grid Environment 

 

C. Mo-Yuen  et al.    2009 

23  Smart control of indoor thermal environment based on online learned thermal comfort B. Zhu  et al.    2017 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37086559934
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086248196
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Francesco.Grimaccia-58993
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Yadav,+Neelam
https://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Kaur,+Raminder
https://www.semanticscholar.org/author/B.-Seiwert/6439094
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085536771
https://ieeexplore.ieee.org/author/37296968900
https://sciprofiles.com/profile/488758
https://sciprofiles.com/profile/author/YXdVYkQ5TkQ4Z1QrcmJpcnp4YUxObGh0N0NINk8yajB6VTNtdnR5b3ZWWT0=
https://sciprofiles.com/profile/145366
https://ieeexplore.ieee.org/author/37411027300
https://ieeexplore.ieee.org/author/37270002500
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086288405
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model using infrared thermal imaging 

 

24  Smart Indian Railways: An Environment Friendly Model A. Chatterjee et al.    

 

2014 

25  Impact of EV penetration in the interconnected urban environment of a smart city 

 

A. Sánchez-Miralles et al.    2017 

26 Communication Security for SCADA in Smart Grid Environment John Rosslin et al.    

 

2010 

27  Source-related smart suspect screening in the aqueous environment: search for tire-

derived persistent and mobile trace organic contaminants in surface waters 

B. Seiwert et al.    2020 

28  Monitoring Quality Standard of Waste Water using Wireless Sensor Network Technology 

for Smart Environment 

 

B. Siregar et al.  2017 

29  User Activity Recognition for Energy Saving in Smart Home Environment 

 

W. S. Lima et al. 2015 

30 Constructing Sustainable Coastal Ecological Environment: A Hierarchical Structure for 

Sustainable Smart Ports 

 

Y. Yang et al. 2020 

31  An efficient smart parking pricing system for smart city environment: A machine-learning 

based approach 

 

S. Saharan et al. 2020 

32  An Intelligent and Smart Environment Monitoring System for Healthcare H. Sattar et al. 2019 

33  Smart Coastline Environment Management Using Deep Detection of Manmade Pollution 

and Hazards 

 

A. Nazerdeylami  et al. 2019 

34  Comparative Analysis of Intelligent Transportation Systems for Sustainable Environment 

in Smart Cities 

 

A. Balasubramaniam  et al. 2017 

35  A Harmonized Perspective on Transportation Management in Smart Cities: The Novel IoT-

Driven Environment for Road Traffic Modeling 

 

Pavel Masek et al. 2016 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/John-Rosslin-81709212
https://www.semanticscholar.org/author/B.-Seiwert/6439094
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086030289
https://sciprofiles.com/profile/author/UG0rVTUyQ051ZFZtQUlQNHRnWWJ3bGhDb2Fqa24zUDNoKzhzNkQycCtJbz0=
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086858819
https://sciprofiles.com/profile/author/RDZEeTNtRGU4N3dmbUNPYms3U2pJbEVZaU94dVh1bDYwcnBxSWlBQUZMRT0=
https://sciprofiles.com/profile/198762
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36  Smart Surveillance: a Nature Ecological Intelligent Surveillance System with Robotic 

Observation Cameras and Environment Factors Sensors 

 

J. Zhu et al. 2018 

37  Evaluation of Traffic Control Impact on Smart Cities Environment K. Cikhardtová et al.  2016 

38  Crowdsensing in Smart Cities: Overview, Platforms, and Environment Sensing Issues O. Alvear et al. 2018 

39  A Public Transport Bus as a Flexible Mobile Smart Environment Sensing Platform for IoT 

 

L. Kang et al.  2016 

40  Research on Smart Multi-Agent Middleware for RFID-based ubiquitous computing 

environment 

 

M. Son et al.  2006 

41  Environment-Aware Power Generation Scheduling in Smart Grids Z. Xu e Q. Zhu 2015 

42  Environment-Smart Agriculture and Mapping of Interactions among Environmental 

Factors at the Farm Level: A Directed Graph Approach 

 

N. E. Sabiha  e S. Rahman 2018 

43  Classification extension based on IoT-big data analytic for smart environment monitoring 

and analytic in real-time system 

 

R. Arridha et al. 2017 

44  Smart Sensor Device for Detection of Water Quality as Anticipation of Disaster 

Environment Pollution 

 

A. P. Dito et al.    2016 

45  Performance evaluation of power demand scheduling scenarios in a smart grid 

environment 

 

J. S.Vardakas et al. 2015 

46  IoT Architecture for a Sustainable Tourism Application in a Smart City Environment M. Nitti et al. 2017 

47  E-MART: A Novel Smart Home Governance System for a Densely Populated Power 

Challenged Environment 

 

E. S. Mbonu  et al. 2013 

48  Research on the application of block chain big data platform in the construction of new Minglin Sun e J. Zhang 2020 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37086813068
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085442103
https://www.researchgate.net/profile/Oscar_Alvear
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085773278
https://publications.waset.org/profile/3435656894
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085634711
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085449829
https://sciprofiles.com/profile/author/YXdVYkQ5TkQ4Z1QrcmJpcnp4YUxObGh0N0NINk8yajB6VTNtdnR5b3ZWWT0=
https://sciprofiles.com/profile/145366
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086647522
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smart city for low carbon emission and green environment 

 

49  Unit Commitment Model in Smart Grid Environment Considering Carbon Emissions 

Trading 

 

N. Zhang  et al. 2015 

50  Mobile Interfaces for Better Living: Supporting Awareness in a Smart Home Environment D. Gračanin et al. 

 

2011 

51  Environment and Big Data: Role in Smart Cities of India R. Dwevedi et al. 2018 

52  Integrating the environment, the economy, and community health: A community health 

center's initiative to link health benefits to smart growth 

 

P. V. McAvoy et al. 2004 

53  Authentication and Privacy Challenges for Internet of Things Smart Home Environment H. Lin e N. W. Bergmann 2016 

54  Low-Cost Smart Watering System in Multi-soil and Multi-crop Environment Using GPS 

and GPRS 

 

S. Nagothu e A. Ganesan 2017 

55  Reconfigurable Smart Water Quality Monitoring System in IoT Environment 

 

C. Zin Myint et al. 2017 

56  Design and Implementation of Smart Environment Monitoring and Analytics in Real-Time 

System Framework Based on Internet of Underwater Things and Big Data 

M. H. Berlian et al. 

 

2016 

57  Multimodal Smart Amphibot for Environment Monitoring R. Avenash  et al. 

 

2016 

58  Architectural Framework of Smart Water Meter Reading System In IoT Environment N. Cherukutota e S. Jadhav 

 

2016 

59  A Reconfigurable Smart Sensor Interface for Industrial WSN in IoT Environment 

 

Q. Chi  et al. 2014 

60  An Experimental Study on the Performance of Piezoceramic-Based Smart Aggregate in 

Water Environment 

 

D. Zou  et al. 2014 

61  Smart functional polymers - a new route towards creating a sustainable environment 

 

A. G. Venkatesan et al. 2014 

https://ieeexplore.ieee.org/author/37085692582
https://sciprofiles.com/profile/author/YjZ6U3FKUUhzUXZQL2tDNnNrYVdHZnRpVHlBSGRNYjlENmw4QVZYT0Y2dz0=
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=McAvoy+PV&cauthor_id=15053995
https://sciprofiles.com/profile/170496
https://sciprofiles.com/profile/163007
https://www.researchgate.net/profile/Sudheer_Nagothu
https://www.researchgate.net/profile/Anitha_Ganesan
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