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Resumo—Cidades Inteligentes (Smart Cities) possuem uma 

série de soluções tecnológicas manipulando grandes quantidades 

de dados, tais como dados públicos e privados de seus habitantes 

e de sua infraestrutura urbana, por exemplo. Nesse cenário, o 

Blockchain surge como potencial tecnologia para o 

desenvolvimento de novas soluções capazes de fornecer recursos 

voltados para a integridade, confiabilidade e privacidade desses 

dados. Diante desse cenário, este trabalho apresenta os resultados 

obtidos a partir de uma revisão sistemática da literatura sobre 

aplicações da tecnologia Blockchain em ambientes de Cidades 

Inteligentes. O principal objetivo deste trabalho é explorar 

pesquisas recentes relacionadas ao tema, apresentando ao leitor 

um panorama acerca das mesmas, bem como possibilitando a 

identificação de possíveis lacunas de pesquisa que podem ser 
abordadas em novas contribuições relacionadas ao tema. 

Palavras-chave—Blockchain; Cidades Inteligentes; Revisão 

Sistemática. 

I. INTRODUÇÃO 

O aumento populacional faz com que as cidades cresçam, 
evidenciando uma série de problemas e desafios pertinentes ao 
seu gerenciamento, sua infraestrutura e aos serviços prestados 
aos cidadãos. Como resultado, também aumenta o desafio e a 
necessidade urgente da construção de cidades mais adequadas 
(e inteligentes) na forma de gerenciar a infraestrutura, os 
recursos e os serviços oferecidos aos seus cidadãos [1].  

Nesse contexto, com os recentes avanços da tecnologia da 
informação e comunicação, o termo Cidade Inteligente (Smart 
City) surgiu como um novo paradigma para otimizar 
dinamicamente os recursos nas cidades e proporcionar 
melhores instalações e qualidade de vida aos cidadãos [2]. 
Embora haja um aumento na frequência de utilização do termo 
“cidade inteligente”, ainda não há uma definição clara acerca 
do mesmo [3]. Ainda assim, conforme descrito no trabalho de 
Zhang et al. [4], o emprego de recursos de tecnologia da 
informação e comunicação constitui sua espinha dorsal, 
possibilitando a conexão do mundo físico com o mundo da 
informação, bem como a oferta várias aplicação, tais como 
transporte inteligente, energia inteligente, assistência médica 
inteligente e residências inteligentes. De como complementar, 
os autores também discorrem que essa cidade conectada, além 
de poder identificar rapidamente as demandas das pessoas e da 
cidade, também pode manipular operações urbanas para 

melhorar a qualidade de vida urbana de maneira inteligente e 
sustentável. 

Nesse cenário, uma série de tecnologias, tais como acerca 
de Internet das Coisas (Internet of Things, IoT), Computação 
em Nuvem (Cloud Computing) e Big Data, dentre outras, são 
responsáveis pelo processamento e/ou análise de um grande 
volume de dados, os quais representam um dos principais 
obstáculos para a construção de Cidades Inteligentes [1]. 

Nesse contexto, o Blockchain, introduzido no trabalho de 
Nakamoto [5], surge como potencial tecnologia para o 
desenvolvimento de novas soluções capazes de fornecer 
recursos voltados para a integridade, confiabilidade e 
privacidade desses dados. Como exemplo, conforme descrito 
no trabalho de Biswas e Muthukkumarasamy [6], o 
Blockchain fornece várias características únicas, como 
confiabilidade, escalabilidade, tolerância a falhas e operação 
rápida e eficiente, em que sua integração com os dispositivos 
em uma cidade inteligente criará uma plataforma comum em 
que todos os dispositivos poderão se comunicar com 
segurança. De modo complementar, Chicarino et al. [7] 
discorrem que essa tecnologia pode ser usada para autenticar, 
autorizar e auditar os dados gerados pelos dispositivos de IoT 
ao longo da rede, além de eliminar a necessidade de confiança 
em terceiros e não possuir um ponto único de falha. Uma série 
de outros trabalhos recentes também discorre acerca de 
aplicações da tecnologia Blockchain em ambientes de Cidades 
Inteligentes [8]-[14]. 

Diante desse cenário, este trabalho apresenta os resultados 
obtidos a partir de uma revisão sistemática da literatura sobre 
aplicações da tecnologia Blockchain em ambientes de Cidades 
Inteligentes. O principal objetivo deste trabalho é explorar 
pesquisas recentes relacionadas ao tema, apresentando ao 
leitor um panorama acerca das mesmas, bem como 
possibilitando a identificação de possíveis lacunas de pesquisa 
que podem ser abordadas em novas contribuições relacionadas 
ao tema. 

O restante deste trabalho está organizado da seguinte 
forma: a Seção II discorre acerca de um breve referencial 
teórico sobre Blockchain e Cidades Inteligentes. A Seção III 
apresenta a metodologia empregada neste trabalho. A Seção 
IV discorre sobre os resultados obtidos e, por fim, a Seção V 
apresenta a conclusão e os trabalhos futuros. 
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II. REFERENCIAL TEÓRICO 

A. Blockchain 

De acordo com [15], em linhas gerais, um Blockchain é 
uma base de dados de transações distribuída e compartilhada 
pelos nós de um sistema distribuído organizado como uma 
rede peer-to-peer (P2P). Os registros dessa base são 
descentralizados e chamados de blocos [16]. Cada bloco 
possui uma identificação única gerada a partir de um resumo 
criptográfico de hash e faz referência ao seu antecessor, de 
modo que seja possível estabelecer uma ligação entre os 
blocos [7]. Nessa estrutura, a base de dados somente aceita a 
inclusão de novos blocos, não sendo possível modificar ou 
remover blocos já existentes, em que a coleção de blocos é 
crescente e armazena informações desde sua criação até sua 
última atualização [15]. Dessa forma, funciona como um 
livro-razão, porém de forma pública, compartilhada e 
universal, criando consenso e confiança na comunicação direta 
entre duas partes sem o intermédio de terceiros [7]. É 
importante destacar que seus conceitos iniciais foram 
introduzidos no trabalho de Nakamoto [5]. 

Nesse contexto, uma de suas principais características é 
pertinente a sua capacidade de imutabilidade, a qual é 
derivada de seu funcionamento como livro-razão que é 
público para todos na rede. Este armazena informações 
detalhadas a respeito de todas as transações que foram 
realizadas, sendo possível associá-la de seu endereço de 
origem até seu endereço de destino [7], possibilitando 
encontrar a gênese da transação [17]. Nessa estrutura, a 
propriedade de imutabilidade do Blockchain está justamente 
garantida em seu livro-razão, pois todos na rede possuem uma 
cópia do mesmo, em que um invasor precisa comprometer 
51% dos sistemas para superar o poder de seu hash, sendo 
computacionalmente impraticável lançar um ataque contra a 
rede Blockchain [6]. 

Diante desse cenário, o Blockchain surge como potencial 
tecnologia para o desenvolvimento de novas soluções capazes 
de mudar muitos dos sistemas com os quais lidamos 
diariamente, tais como voltados para a gestão de contratos e 
contratos inteligentes, ao processamento de pagamentos e 
moedas, a gestão da cadeia de abastecimento, a proteção de 
ativos e em sistemas de registros de informações pessoais, por 
exemplo [18].  

No contexto de Cidades Inteligentes, conforme descrito em 
[6], o Blockchain fornece várias características únicas, como 
confiabilidade, escalabilidade, tolerância a falhas e operação 
rápida e eficiente, em que sua integração com os dispositivos 
em uma cidade inteligente criará uma plataforma comum em 
que todos os dispositivos poderão se comunicar com 
segurança. Além disso, o Blockchain também fornece uma 
série de outros recursos para as Cidades Inteligentes, bem 
como para as aplicações e os negócios baseados em sua 
tecnologia, tais como em termos de imutabilidade, 
confiabilidade, transparência, irrefutabilidade, prevenção 
contra a duplicação, descentralização e desintermediação, 
dentre outros [8][15]. É importante destacar que o Blockchain 
também possui alguns desafios a serem superados no contexto 
de Cidades Inteligentes, tais como em termos de segurança e 

privacidade, throughput, armazenamento e eficiência 
energética, dentre outros [8]. 

B. Cidades Inteligentes (Smart Cities) 

Embora haja um aumento na frequência de utilização do 
termo Cidade Inteligente (Smart City) ainda não há uma 
definição clara acerca do mesmo [3]. Como exemplo, para 
[19], o termo trata-se de uma rotulagem que não possui apenas 
um modelo conceitual para defini-lo. Segundo [20], o que 
caracteriza uma Cidade Inteligente é o uso das Smart 
Computing Technologies a fim de melhorar os componentes e 
serviços críticos de uma cidade, tais como educação, saúde, 
transporte e serviços públicos, dentre outros. De modo 
complementar, de acordo [21], uma Cidade Inteligente é a 
junção de diversas entidades inseridas e mantidas de forma 
que facilite e melhore a prestação de serviços assim como a 
qualidade de vida dos cidadãos. Ainda assim, conforme 
descrito em [4], o emprego de recursos de tecnologia da 
informação e comunicação constitui a espinha dorsal de uma 
Cidade Inteligente, possibilitando a conexão do mundo físico 
com o mundo da informação, bem como a oferta várias 
aplicação, tais como transporte inteligente, energia inteligente, 
assistência médica inteligente e residências inteligentes. 

Nesse contexto, de acordo com [22], as características de 
uma Cidade Inteligente são: Smart Economy, que está ligada a 
capacidade de inovação, produtividade, competitividade 
econômica e a sua flexibilidade de mercado, sendo ele 
nacional ou internacional; Smart People, que tem suas bases 
relacionadas à qualificação dos seus cidadãos, na qualidade de 
interações sociais e na sua capacidade de estar aberta a 
relações exteriores; Smart Governance, que tem como 
principais características a qualidade do funcionamento da 
administração, a participação política e os serviços oferecidos 
aos cidadãos; Smart Mobility, que tem como pilares a 
acessibilidade da cidade, bem como a utilização de sistemas 
de transporte modernos e sustentáveis; Smart Environment, 
que trata da administração dos seus recursos e da proteção do 
meio ambiente; e, Smart Living, que relaciona diversos 
aspectos de qualidade de vida, saúde, segurança e turismo de 
uma cidade. Enquanto áreas de uma Cidade Inteligente, ambas 
as características devem estar em um nível de 
desenvolvimento aproximado para que o conjunto se 
caracterize como uma Smart City. 

Um aspecto importante em uma Cidade Inteligente está na 
sua capacidade de inovação. Ela é um ambiente que está 
fundamentado na utilização de espaços para a colaboração 
digital e no uso de ferramentas interativas e sistemas 
incorporados que são peças chaves para que surjam novas 
ideias e funções [23]. 

Diante desse cenário, as características de uma Cidade 
Inteligente resultam no desenvolvimento de várias áreas da 
cidade. O desenvolvimento econômico se expande, avançando 
as indústrias, o turismo, a educação, bem como a melhora dos 
sistemas de transportes, tornando-os inteligentes. Os serviços 
governamentais e administrativos também se tornam mais 
ágeis e transparentes para a população [24]. Por tais motivos, 
uma série de trabalhos recentes discorre acerca de abordagens 
no âmbito de Cidades Inteligentes [2],[4],[6],[8]-[14],[24]. 
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III. MATERIAIS E MÉTODOS 

Este trabalho possui natureza qualitativa, com uso da 
metodologia de revisão sistemática [25], objetivando 
identificar as pesquisas disponíveis acerca da utilização da 
tecnologia Blockchain no contexto de Cidades Inteligentes. Os 
procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento 
deste trabalho foram: 

 Etapa 1: Definição dos critérios de busca. Nesta etapa 
foram definidos os critérios para a busca dos 
trabalhos a serem explorados nesta pesquisa; 

 Etapa 2: Definição dos termos de busca. Nesta etapa 
foram definidos os termos a serem pesquisados e a 
criação da string de busca para o Google Scholar 
(https://scholar.google.com.br) e para o IEEE Xplore 
Digital Library (https://ieeexplore.ieee.org); 

 Etapa 3: Seleção de artigos. Nesta etapa, após a 
identificação dos possíveis trabalhos candidatos por 
meio de consultas as bases elencadas na Etapa 2, 
foram aplicados os critérios de seleção de modo a 
identificar os trabalhos a serem considerados nesta 
pesquisa; 

 Etapa 4: Análise dos resultados. Nesta etapa, os 
trabalhos selecionados na Etapa 3 foram analisados e 
classificados de acordo com seu ano de publicação e 
tema de pesquisa; 

 Etapa 5: Apresentação dos resultados. Nesta etapa, 
tendo como base os resultados obtidos na Etapa 4, 
uma discussão acerca dos mesmos foi realizada. 

A. Critérios de Busca 

Os seguintes critérios de busca foram empregados neste 
trabalho: 

 Apenas artigos pertinentes aos anos de 2015 até 
2019; 

 Apenas artigos científicos; 

 Apenas documentos no formato “pdf”. 

B. Termos de Busca 

Os termos de busca empregados neste trabalho foram 
“Blockchain”, “Blockchains”, “Smart City” e “Smart 
Cities”, tal como apresentado na Tabela 1. 

TABELA 1.  BASE E TERMOS DE BUSCA EMPREGADOS NESTA TRABALHO. 

Base de Pesquisa String de Busca 

Google Scholar 

(“Blockchain” OR “Blockchains”) AND 

(“Smart City” OR “Smart Cities”) 

filetype:pdf 

IEEE Xplore Digital Library 
(“Blockchain” OR “Blockchains”) AND 

(“Smart City” OR “Smart Cities”) 

C. Critérios de Seleção 

Os seguintes critérios de seleção foram empregados neste 
trabalho: 

  

 Artigos com temática relacionada com este trabalho, 
os quais foram filtrados por meio de título e abstract. 

D. Artigos Selecionados 

Todos os trabalhos selecionados foram lidos e 
classificados de acordo com seu ano de publicação e tema de 
pesquisa, com resultados e discussão apresentados na Sessão 
seguinte. 

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A. Artigos por Ano de Publicação 

A Tabela 2 apresenta o quantitativo de artigos 
identificados e selecionados para discussão neste trabalho, 
nesse caso, pertinentes aos anos de 2015 até 2019 e obtidos 
por meio das bases do Google Scholar e do IEEE Xplore 
Digital Library. 

TABELA 2.  QUANTITATIVO DE ARTIGOS IDENTIFICADOS E SELECIONADOS 

PARA DISCUSSÃO NESTE TRABALHO, NESSE CASO, PERTINENTES AOS ANOS DE 

2015 ATÉ 2019 E OBTIDOS POR MEIO DAS BASES DO GOOGLE SCHOLAR E DO 

IEEE XPLORE DIGITAL LIBRARY. 

Base de Pesquisa 2015 2016 2017 2018 2019 

Google Scholar 0/0 1/0 5/3 9/2 9/2 

IEEE Xplore Digital Library 1/0 3/0 9/2 84/8 52/9 

Total 1/0 4/0 14/5 93/10 61/11 

 

Nesse contexto, por meio da Tabela 2, pode-se observar 
que, por meio dos critérios e termos de busca empregados 
neste trabalho, o quantitativo total de artigos identificados nas 
bases do Google Scholar e do IEEE Xplore Digital Library foi 
de 173, nesse caso, para os anos de 2015 até 2019. Desses 
artigos, após a aplicação dos critérios de seleção, 26 artigos 
foram selecionados para discussão neste trabalho, dos quais 7 
foram obtidos por meio do Google Scholar e 19 foram obtidos 
por meio do IEEE Xplore Digital Library. 

De modo complementar, também é possível observar que o 
maior quantitativo de artigos é pertinente aos anos de 2018 e 
2019, nesse caso, com 93 artigos identificados e 10 artigos 
selecionados referentes ao ano de 2018 e 61 artigos 
identificados e 11 selecionados referentes ao ano de 2019. Em 
linhas gerais, essa observação mostra que pesquisas recentes 
estão sendo desenvolvidas acerca dessa temática. Por sua vez, 
para os anos de 2015 e 2016, apenas 5 artigos foram 
identificados por meio dos critérios e termos de busca 
empregados neste trabalho, dos quais nenhum foi selecionado 
para discussão, nesse caso, por não atenderem aos critérios de 
seleção deste trabalho. 

B. Artigos por Tema de Pesquisa 

No que se refere ao tema de pesquisa, os trabalhos 
selecionados foram classificados em 11 temas distintos: 
Contrato Inteligente, Estacionamento Inteligente, Identidade 
Digital, Inclusão Social, Indústria Automotiva, Saúde, 
Segurança de Dados, Sistemas Eleitorais, Sistemas de Energia 
Elétrica, Tráfego Inteligente e Transporte Inteligente. 
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Nesse cenário, no contexto de Cidades Inteligentes, 35% 
dos trabalhos selecionados possuem temática voltada para 
aplicação da tecnologia Blockchain para a Segurança de 
Dados ([6], [9], [10], [12], [29], [30], [31], [32], [33]), 15% 
possuem temática voltada ao Transporte Inteligente ([17], 
[26], [27], [44]), 8% possuem temática voltada para a Saúde 
([11], [34]), 8% possuem temática voltada para 
Estacionamento Inteligente ([37], [38]), 8% possuem temática 
voltada para Sistemas de Energia Elétrica ([42], [43]), 8% 
possuem temática voltada para Contratos Inteligentes ([39], 
[41]), 4% possuem temática voltada para Sistemas Eleitorais 
([40]), 4% possuem temática voltada para Identidades Digitais 
([14]), 4% possuem temática voltada para sistemas de Inclusão 
Social ([36]), 4% possuem temática voltada para Tráfego 
Inteligente ([28]) e 4% possuem temática voltada para 
Indústria Automotiva ([35]). Esses percentuais/ temáticas são 
ilustrados na Figura 1. 

 

Fig. 1. Temas de Pesquisa identificados nos artigos selecionados para 

discussão neste trabalho. 

V. CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS 

Em cenários de Cidades Inteligentes, uma série de 
tecnologias, tais como acerca de Internet das Coisas (Internet 
of Things, IoT), Computação em Nuvem (Cloud Computing) e 
Big Data, dentre outras, são responsáveis pelo processamento 
e/ou análise de um grande volume de dados, os quais 
representam um dos principais obstáculos para a construção de 
Cidades Inteligentes. Nesse cenário, o Blockchain surge como 
potencial tecnologia para o desenvolvimento de novas 
soluções capazes de fornecer recursos voltados para a 
integridade, confiabilidade e privacidade desses dados. 

Diante desse cenário, uma série de trabalhos recentes 
discorre acerca da aplicação da tecnologia Blockchain no 
contexto de Cidades Inteligentes. Nesse contexto, por meio de 
um processo de revisão sistemática, foi possível identificar 
que o maior quantitativo de trabalhos relacionados ao tema 
possui temática voltada para a segurança dos dados gerados 
dentro uma Cidade Inteligente, propondo arquiteturas que 
possibilitem a utilização desses dados, bem como garantindo 
sua confiabilidade e integridade. Duas palavras que circulam a 

combinação dessas tecnologias são a “interoperabilidade” e a 
“escalabilidade”. 

Nesse cenário, as lacunas observadas são especialmente 
pertinentes as temáticas menos exploradas acerca da 
tecnologia Blockchain no contexto de Cidades Inteligentes, 
tais como voltadas para Sistemas Eleitorais e para Inclusão 
Social, por exemplo. Enquanto parte dos trabalhos futuros, 
objetiva-se a exploração e discussão dessas temáticas pelos 
autores. 
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