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Introdução:

O estudo fornece uma visão abrangente dos conceitos que

caracterizam as smart cities na contemporaneidade.

Objetivo: Esse estudo tem

como objetivo compreender os conceitos que descrevem as cidades inteligentes.
Método: Adotou como procedimento metodológico a revisão da literatura onde
foram analisados 32 estudos científicos. Para a análise foram adotados critérios
relacionados ao foco, característica, encadeamento, qualidade, marco teórico e
unidade de análise. Após os artigos foram tabulados extraindo os conceitos descritos
na literatura. Resultados: Os resultados dessa revisão da literatura permitem
estabelecer uma visão panorâmica dos conceitos descritos na literatura acerca do
desenvolvimento das smart cities. Os sistemas de tecnologias da informação e
comunicação - TICs estão presentes na maior parte da literatura como forma de
auxiliar a inovação e tornar a cidade adaptável e segura. A revisão aponta que as
smart cities e as cidades sustentáveis possuem características semelhantes visando a
qualidade de vida, infraestrutura, pessoas, sistemas de informação, governança e
meio ambiente. Conclusão: A revisão demonstrou vários conceitos que a literatura
utiliza para definir as smart cities, e mostra que não há um consenso entre as
definições, mas que o uso de tecnologias de informação pode auxiliar no
desenvolvimento na gestão e na qualidade de vida das cidades. A pesquisa traz uma
definição de smart cities sendo aquela que aproveita os sistemas de tecnologias da
informação e comunicação em uma modelo adaptável, confiável, escalável e
seguro a fim de melhorar a qualidade de vida, infraestrutura, os serviços, o meio
ambiente, governança e a gestão. Ainda garante o crescimento econômico de
forma tangível oferecendo padrões de vida mais elevados com oportunidade de
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emprego e renda para as pessoas, sem esquecer de melhorar o bem-estar, a saúde,
a segurança e a educação. As smart cities atendes as necessidades de hoje sem
sacrificar as necessidades das próximas gerações garantindo o meio ambiental,
econômico e social.
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