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Metodologia: A presente pesquisa é 

predominantemente qualitativa e 

realizou-se por meio de uma pesquisa 

sistemática na base SCOPUS, 

delimitada por artigos sobre Smart 

Cities e Internet of things (Iot), 

publicados em journals entre os anos 

de 2015 e 2018, posteriormente os 

trabalhos foram filtrados por área 

(ciências sociais) e destes foram 

extraídos os seus resumos, dos quais 

foram analisados as principais 

palavras que mais se destacavam em 

quantia, demonstrando sua relevância 

e relação com a temática proposta.

Resultados: Os resultados 

revelaram que as expressões “Smart 

Cities” e “IoT”, foram as mais 

citadas, somando 187 e 114 

menções, visto que eram o foco do 

estudo, e as palavras que se 

destacaram forma: Big Data, Internet 

e Technology, com 106, 67 e 66 

menções respectivamente, 

constatando assim que elas são o 

elo de ligação ou relação entre 

Smart Cities e Internet of things (Iot) 

nos principais trabalhos científicos 

da área de ciências sociais dos 

últimos três anos.

Discussão: Uma vez que as Smart 

Cities dependem do avanço da 

tecnologia para sustentar sua cadeia 

de transferência de dados que 

formam as TIC’s, e a IoT representa 

esse avanço da tecnologia, e por sua 

vez o estudo da mesma impacta e 

revela novas perspectivas de 

gerenciamento, a relação entre Smart 

Cities e Internet of things (Iot) está 

intimamente relacionado aos estudos 

que tratam de Big Data, Internet e 

Technology.
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