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ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
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São Paulo

2019



1

1 Introdução

1.1 Tema

Cidades Inteligentes ou Cidades Digitais (do inglês “Smart Cities (SC) or Digital

Cities (DC)”) são terminologias que remetem a cidades do futuro, ou seja, cidades capazes

de lidar com os mais variados problemas com a utilização da tecnologia (SU; LI; FU, 2011).

Alguns problemas atrelados a cidades são crescimento populacional, transporte público,

racionamento de água, poluição, saúde, entre outros. Nessa perspectiva, algumas metrópoles

como São Paulo, Paris, Nova York, entre outras, já sofrem com tais problemas. No entanto,

no contexto atual, a literatura já contempla diversas abordagens para solucionar ou mitigar

alguns dos problemas remetentes à cidades.

1.2 Motivação

Alguns dos trabalhos de revisões sistemáticas (RS) presentes na literatura agrupam

essas abordagens a fim de nos dá o estado da arte a respeito de métodos, técnicas,

abordagens e algoritmos relacionados à SC. Em Kyriazopoulou (2015) é apresentado uma

revisão sistemática para discutir as tecnologias e arquiteturas chaves propostas para SC.

Nosratabadi et al. (2019) mostra o estado da arte de algoritmos de machine learning e

deep learning no contexto de cidades inteligentes obtido após a aplicação de uma RS. Já

em Chamoso et al. (2018) é exposto um apanhado das tendências e tecnologias. Esses

trabalhos apresentam uma RS das tecnologias existentes de modo geral.

1.3 Lacuna

No entanto, até o presente momento não foram encontrados trabalhos semelhantes

a este. Com a finalidade de apresentar especificamente o estado da arte de simuladores

para cidades inteligentes presentes atualmente na literatura.
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1.4 Objetivos

Este trabalho objetiva analisar publicações cient́ıficas através de um estudo baseado

em uma revisão sistemática, com o propósito de identificar e analisar simuladores, métodos,

técnicas e algoritmos no contexto de simulações em cidades inteligentes.

1.5 Protocolo Resumido

A revisão sistemática está sendo conduzida em três fases: (i) planejamento, na qual

é direcionada pelo protocolo da revisão. (ii) condução, na qual é realizada a seleção dos

trabalhos relevantes para este tudo usando os critérios de inclusão e exclusão definidos no

protocolo, Tabela 1.5. E por fim, (iii) extração, que é realizada a extração das informações

ditas como mais relevantes definidas no formulário de extração desse trabalho.

Código Critério
CI1 Serão considerados artigos a partir do ano de 2014.

CI2
Devem ser trabalhos publicados e dispońıveis integralmente em bases
de dados cient́ıficas.

CI3
Os trabalhos devem tratar especificamente de técnicas, abordagens,
métodos ou algoritmos para melhorar o desempenho de aplicações
ou simuladores em larga escala no contexto de cidades inteligentes.

CI4 Os trabalhos escritos na ĺıngua inglesa.

CE1
Serão desconsiderados os trabalhos que não apresentem resultados
do estudo dessas técnicas.

CE2
Serão desconsiderados trabalhos cuja a versão completa não esteja
dispońıvel entre as fontes selecionadas.

CE3 Serão desconsiderados trabalhos que não estão escritos na ĺıngua inglesa.

CE4
Serão desconsiderados trabalhos que não apresentem alguma caracteŕıstica
dos critérios de inclusão.

CE5
Não apresentem simuladores, métodos, técnicas, abordagens ou algoritmos
em larga escala no contexto de cidades inteligentes.

A RS foi conduzida para responder a seguinte questão: “Quais são os simuladores,

abordagens, métodos, técnicas e algoritmos existentes no contexto de cidades inteligentes?”.

Para responder essa questão foram aplicadas strings de busca em três grandes bibliotecas

digitais ACM, IEEE e Springer Link, Tabela

refstrings-search.

A etapa de seleção das fontes após aplicação da string está sendo conduzida do

da seguinte forma: serão considerados trabalhos que apresentarem os termos relevantes
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Biblioteca String de Busca

ACM

[[Publication Title: simulation] OR [Publication Title: simulator]
OR [Publication Title: simulate]] AND [[All: approach] OR
[All: method] OR [All: algorithm] OR [All:technique] OR [All: simulator]]
AND [[All: fast] OR [All: efficient] OR [All: scalable] OR [All: scalability]
OR [All: large-scale] OR [All: parallel] OR [All: distributed]]
AND [All: smart] AND [[All: city] OR [All: smart]] AND [[All: cities]
OR [All: digital]] AND [[All: city] OR [All: smart]] AND [[All: mobility]
OR [All: digital]] AND [All:cities] AND [Publication Date: Past 5 years]

IEEE
(Performance OR Scalability OR scalable) AND (”Smart City Simulation”OR
Simulator OR simulate) AND ( Algorithm OR Approach OR Technique OR
Method) AND ( “Smart City” OR “Smart Cities” OR “Smart Mobility”)

Sptring Link

NOT (”simulated annealing”OR ”signal processing”OR ”speech
processing”) AND (Scalability) AND (”Smart City Simulation”OR
Simulator) AND (approach OR algorithm OR method OR technique) AND
( “Smart City” OR “Smart Cities” OR “Smart Mobility”

no t́ıtulo, resumo e/ou palavras-chave de cada documento presente nas base de dados. O

pesquisador deverá realizar a remoção de entradas duplicadas, caso estas existam. Após a

seleção inicial, será realizada a leitura do t́ıtulo e do resumo com a aplicação dos critérios de

inclusão e exclusão. Se necessário, será realizada a leitura das demais partes do documento

(introdução, conclusão e metodologia, nessa ordem) aplicado novamente os mesmos critérios

para incluir ou excluir os trabalhos. Os resultados dessa etapa são mostrados na Figura 1.

Figura 1 – Fluxo de artigos desde a fase de aplicação das strings de busca até a fase de
extraçaõ com a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.
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Após a seleção, serão colhidos os dados preenchendo o formulário de extração e

conduzida a análise quantitativa e qualitativas dos trabalhos selecionados após a aplicação

dos critérios de inclusão e exclusão.

1.6 Análise Geral

Este trabalho mostra que nos últimos anos há uma crescente evolução de simuladores

no contexto de cidades inteligentes, como mostra na Figura 2. Nessa mesma figura também

é posśıvel nota que há um grande número de artigos no ano de 2018. Além disso, na Figura

3 é mostrada através de um gráfico de barras a relação dos critérios de exclusão e inclusão

da Tabela 1 com os artigos analisados na fase de extração, na qual é notada uma grande

aderência aos critérios de inclusão e pouca aos de exclusão.

Figura 2 – Histograma com ano das publicações obtidas com a aplicação das strings de
busca nas bibliotecas ACM, IEEE e Springer Link.
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Figura 3 – Gráfico com a relação dos critérios de inclusão e exclusão com o número de
artigos da fase de extração.
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