
 

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PPGEP 

 

 

 

PROPOSTA DE UM MODELO DE  

CLASSIFICAÇÃO DE TRANSPORTE  

PÚBLICO PARA CIDADES INTELIGENTES 

BASEADO EM TECNOLOGIAS 

 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Paulista – UNIP, para 

obtenção do título de Doutor em Engenharia 

de Produção. 

 

 

 
LUIZ RODRIGO BONETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022 



 

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PPGEP 

 

 

 

PROPOSTA DE UM MODELO DE  

CLASSIFICAÇÃO DE TRANSPORTE  

PÚBLICO PARA CIDADES INTELIGENTES 

BASEADO EM TECNOLOGIAS 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

graduação em Engenharia de Produção da 

Universidade Paulista – UNIP, para 

obtenção do título de Doutor em Engenharia 

de Produção. 

Orientadora: Prof. Dra. Márcia Terra da 
Silva 

Área de Concentração: Gestão de 
Sistemas de Operação  

Linha de Pesquisa: Redes de Empresas e 
Planejamento da Produção  

Projeto de Pesquisa: Indústria 4.0 e 
Transformação Digital 

 

 

 

LUIZ RODRIGO BONETTE 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bonette, Luiz Rodrigo. 

Proposta de um modelo de classificação de transporte público 
para cidades inteligentes baseado em tecnologias / Luiz Rodrigo 
Bonette. - 2022. 

169 f. : il. color. + CD-ROM. 
 

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós 
Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Paulista, 
São Paulo, 2022. 

Área de concentração: Gestão de Sistemas de Operação. 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Márcia Terra da Silva. 

 
1.Transporte de massa. 2.Tecnologias inteligentes e 

Sustentáveis. 3.Fontes de energia. 4.Transporte público. 5. 
Cidades inteligentes. I. Silva, Márcia Terra da (orientador). II. Título. 

 

 
2  



 

LUIZ RODRIGO BONETTE 

 

PROPOSTA DE UM MODELO DE  

CLASSIFICAÇÃO DE TRANSPORTE  

PÚBLICO PARA CIDADES INTELIGENTES 

BASEADO EM TECNOLOGIAS 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
graduação em Engenharia de Produção da 
Universidade Paulista – UNIP, para 
obtenção do título de Doutor em Engenharia 
de Produção. 

 

Aprovado em: 

 

Banca Examinadora: 

 

Prof. Dra. Márcia Terra da Silva 

Universidade Paulista – UNIP 

 

 

Prof. Dr. Jair Gustavo de Mello Torres 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Carlo Toloi 

Instituto Federal Educação, Ciências e Tecnologia – IFMT 

 

 

Prof. Dr. Hélcio Raymundo 

Universidade Paulista – UNIP 

 

 

Prof. Dr. Rodrigo Franco Gonçalves 

Universidade Paulista – UNIP 



 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho a Marcelo Gouveia de Araújo, por tudo o que representou 

para as pessoas que viveram com ele. Por compartilhar generosamente seu profundo 

conhecimento da engenharia civil, arquitetura e história.  

A Thiago Colatrelli Nunes, pelo esforço em me dar suporte nas horas mais 

incertas e complexas de todo esse processo. Pela pessoa especial, pelo artista 

completo, pelo engajamento emancipatório da cultura, e de ser quem ele é. Uma 

pessoa fantástica, carinhosa, atenciosa, que amo, e a quem todos deveriam conhecer 

a valorizar constantemente.   

A Patrícia Cristina Lima, pela sua luta diária em tornar-se uma intelectual 

exemplar e uma amiga constante e única. Se um dia a humanidade buscar um nome 

para representar sua luta diária, seria dela esse mérito.  

A Priscila Ferro, pela amizade e companheirismo. Se um dia faltar humanidade 

em algum momento na vida de alguém, que ela apareça com seu acolhimento e 

sensatez. 

Dedico, em especial, à minha orientadora, Márcia Terra da Silva, por me 

reabilitar psicologicamente a academicamente. Por ter me resgatado conceitos que 

sempre apliquei em minha vida como docente e pesquisador, como “sem afetividade 

no processo de aprendizagem e ética para quem se aprende, nunca evoluiremos a 

níveis imagináveis do saber”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente, agradeço à CAPES, pela oportunidade de cursar o programa 

com bolsa de estudos financiada. 

Agradeço por todo incentivo de todos os coordenadores de curso com os quais 

já trabalhei nas engenharias, em especial a Anderson Manzoli e Ornella Pacífico.  

Agradecimentos especiais à professora e orientadora Dra. Márcia Terra da 

Silva, pela dedicação ao programa e aos alunos.  

Aos colegas do programa de engenharia de produção da UNIP, que 

colaboraram, de alguma forma, para a construção de minha produção científica. 

Ao Marcelo Gouveia de Araújo (in memoriam), que faleceu em 2021, amigo de 

muita experiência de vida e de conhecimentos vastos em engenharia de transportes. 

A todo corpo docente e aos funcionários da Universidade Paulista, com os 

quais tive o prazer de conviver nesses três anos e meio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A ciência é, portanto, uma perversão de si 
mesma, a menos que tenha como fim último, 

melhorar a humanidade” 
 

Nikola Tesla  
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A utilidade desta tese está na possibilidade de avaliar e classificar sistemas de 

transporte de massa, com base nas tecnologias e nos sistemas energéticos utilizados 

no transporte público. Isso é possível porque o modelo de classificação de transporte 

público para cidades inteligentes baseado em tecnologia proposto é baseado em 

indicadores advindos do aumento do acesso à informação e do tratamento dos dados 

através de tecnologias inteligentes. Além disso, o modelo considera o uso adequado 

de fontes de energias renováveis, através de tecnologias sustentáveis, para redução 

dos impactos ambientais no transporte público. O modelo proposto pode ser uma 

poderosa ferramenta para a avaliação e para a evolução do transporte de massa de 

uma cidade inteligente e sustentável.  
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RESUMO 
 

Ao longo dos últimos duzentos anos, a evolução do transporte público caminhou ao 
lado do planejamento urbano. Com o advento das cidades inteligentes, esse tipo de 
transporte passou de um sistema físico de projeção da infraestrutura da cidade para 
sistemas virtualizados e hiperconectados tecnologicamente, seguindo as 
modificações vindas com as novas formas de gestão urbana. Essas novas formas de 
gestão implicam, também, a preocupação com o transporte sustentável e com o uso 
de fontes de energia renováveis e alternativas, além da inserção de novas tecnologias 
para melhorar a informação para os usuários. A tecnologia digital, a sustentabilidade 
e a comunicação são variáveis significativas para a avaliação dos sistemas de 
transporte de massa e, consequentemente, para a evolução desse transporte junto 
com o planejamento urbano. O objetivo geral deste estudo é propor um modelo de 
classificação para sistemas de transporte urbano de massa, baseado nessas três 
variáveis. Para atingir esse objetivo, a metodologia desta tese foi desenvolvida da 
seguinte maneira: Foram feitos três estudos na forma de artigos, que compõem esta 
tese. O primeiro, utilizou o método SNA, para realizar uma análise das redes de 
transporte de massa, compostas por tecnologia de transporte, fonte de energia, modo 
de transporte e dados socioeconômicos. No segundo, foi feita uma revisão da 
literatura através de análise textual mecanizada pelo software Iramuteq, a fim de 
separar os tipos de tecnologia em “inteligente” e “sustentável”. O terceiro, foi um 
estudo de caso múltiplo com a triangulação de três bases de dados de 4 cidades com 
perfil metropolitano, que propõe uma classificação abrangente do transporte público.  
A partir desses três estudos, foi percebida a necessidade de se inserir novas 
tecnologias nas redes de transporte, separando-as nas duas classes mostradas pela 
análise do Iramuteq e, finalmente, foi proposto o modelo mais específico e 
sistematizado, com adição de indicadores aos dois grupos de tecnologias, 
considerando a classificação anteriormente elaborada. Essa proposta de modelo de 
classificação de sistemas de transporte público, utiliza as três variáveis, possibilitando 
a classificação do sistema de transporte de massa na cidade inteligente como mais 
ou menos autônoma e equânime, em relação à produção, coleta e utilização dos 
dados advindos da virtualização e hiperconectividade, à poluição ambiental e à 
comunicação com os usuários. A estrutura do modelo possibilita a melhora na 
atualização do serviço prestado pelo transporte de massa, consoante com a 
governança compartilhada nas tomadas de decisões do planejamento desse tipo de 
transporte entre usuários, prestadores de serviços e gestores. 
 

Palavras-chave: Transporte de Massa; Tecnologias Inteligentes e Sustentáveis; 
Fontes de Energia, Transporte Público; Cidades Inteligentes. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
Over the last two hundred years, the evolution of public transport has walked alongside 
urban planning. With smart cities advent, this type of transport went from a physical 
system for projecting the city's infrastructure to virtualized and technologically 
hyperconnected systems, following the changes that came with new forms of urban 
management. These new forms of management also imply a concern with sustainable 
transportation and the use of renewable and alternative energy sources, in addition to 
the insertion of recent technologies to improve information for users. Digital technology, 
sustainability and communication are significant variables for the evaluation of mass 
transport systems and, consequently, for the evolution of this transportation along with 
urban planning. The general objective of this study is to propose a classification model 
for urban mass transport systems, based on these three variables. To achieve this 
objective, the methodology of this dissertation was developed as follows: three studies 
were carried out in the form of papers, which are part of this work. The first paper used 
the SNA method to carry out an analysis of mass transportation networks, composed 
of transport technology, energy source, transportation mode and socioeconomic data. 
In the second, a literature review was carried out through mechanized textual analysis 
by the Iramuteq software, to separate the types of technology into “smart” and 
“sustainable”. The third was a multiple case study with the triangulation of three 
databases from 4 cities with a metropolitan profile, which proposes a comprehensive 
classification of public transportation. From these three studies, the need to insert new 
technologies into transport networks was perceived, separating them into the two 
classes shown by the Iramuteq analysis and, finally, a more specific and systematized 
model was proposed, with the addition of indicators to the two technology groups, 
considering the classification previously elaborated. This proposal for a classification 
model for public transportation systems uses the three variables, enabling the 
classification of the mass transportation system in the smart city as more or less 
autonomous and equitable, in relation to the production, collection and use of data 
arising from virtualization and hyperconnectivity, environmental pollution and 
communication with users. The structure of the model makes it possible to improve the 
updating of the service provided by mass transportion, in line with shared governance 
in decision-making for planning this type of transport between users, service providers 
and managers. 
 
 
 
Keywords: Mass Transport; Smart and Sustainable Technologies; Energy Sources, 
Public Transport; Smart Cities. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 
 

As cidades têm um impacto significativo no nível de desenvolvimento de um país. 

Elas fornecem uma plataforma para as pessoas viverem e trabalharem, estabelecem 

serviços e operações para os cidadãos de várias maneiras e facilitam um contato 

próximo entre os funcionários do governo local e os cidadãos. Com a globalização e 

o movimento em direção ao desenvolvimento econômico, social, ambiental e 

tecnológico, as cidades estão agora competindo entre si para atrair investimentos e 

trabalhadores do conhecimento, a fim de se promoverem como inteligentes e 

sustentáveis, com base no estilo de vida que proporcionam, no conhecimento que 

têm sobre a sua infraestrutura e nas tecnologias que utilizam (IBRAHIM et al., 2015). 

O conceito de cidade está conectado aos conceitos de planejamento urbano e 

de mobilidade urbana e, juntos, interconectam-se aos conceitos de transporte 

urbano, público ou de massa. Nesta pesquisa, esses conceitos fazem parte de 

sistemas abertos e mutáveis e, por isso, precisam ser explicitados. 

Hall (2000) afirma que os conceitos de cidade e do seu planejamento estão 

intimamente ligados à transição da infraestrutura física para a estrutura virtualizada, 

gerenciada por redes de computadores, tendo os efeitos da onipresença no 

monitoramento dos serviços prestados à comunidade e, assim, no desempenho da 

qualidade. 

Segundo Duarte (2009), as cidades necessitam de planejamento urbano porque 

ele está relacionado com outros termos, como o desenho urbano, urbanismo e a 

gestão urbana. Esses elementos auxiliam na formação de políticas urbanas 

aplicadas com base no plano urbano e da legislação vigente de uma cidade, para 

gerar qualidade de vida aos cidadãos.  

O Ministério das Cidades do Brasil descreve a mobilidade urbana como “a 

condição criada para as pessoas poderem se locomover entre as diferentes partes 

de uma cidade” e como a “condição básica para promoção de uma cidade mais 

acessível, democrática e ambientalmente mais sustentável (GOMIDE, 2008, p. 19).  

Assim, cidade e mobilidade urbana precisam estar alinhadas com o 

planejamento urbano e as mudanças que ele pode proporcionar na qualidade de vida 

dos cidadãos. Para isso, uma das formas de verificar essas condições é a análise do 
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transporte de massa, que perpassa os três conceitos, integrando-os.  

O transporte urbano é utilizado para determinar os deslocamentos de pessoas e 

produtos realizados no interior das cidades (FERRAZ; TORRES, 2004). 

Especificamente o transporte urbano de massa se refere ao transporte público, 

caracterizado pelo movimento de pessoas dentro das áreas urbanas, usando 

tecnologias de viagens em grupo, como ônibus e trens1. Ele possibilita, portanto, o 

deslocamento de pessoas no mesmo corredor de viagem com maior eficiência, o 

que leva a custos compartilhados, já que diminui o custo de transporte individual 

(ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, 2019).  

Ressalta-se que os modos de transporte coletivos motorizados urbanos ou 

transporte de massa são classificados por modos, como, ônibus urbano e suburbano, 

Bus Rapid Transit (BRT), trólebus, VLT, metrô, trem urbano e suburbano (VUCHIC, 

2007). Barter et al. (2003) descrevem que os sistemas de transporte são 

particularmente críticos para as cidades grandes e densas, devido ao impacto da 

motorização dos veículos privados, que geram tráfego intenso e alto índice de 

poluição ambiental. No transporte público, especificamente nas frotas de ônibus, 

predomina o uso do diesel e um baixo percentual de uso de eletrificação, o que 

provoca impacto ambiental negativo para as cidades.  

Existem, no entanto, possibilidades de aplicações mais eficientes e menos 

poluentes de novas fontes de energia (HOLLAND et al., 2021). O uso de fontes de 

combustível alternativas faz parte de uma busca mais ampla por cidades 

sustentáveis, habitáveis e equitativas em uma ampla gama de fatores, muitos dos 

quais são afetados em algum grau pela natureza do sistema de transporte.  

Uma das opções de análise dos sistemas de transporte é a prioridade de 

investimento nos modais de transporte de passageiros (transporte público e no 

transporte não motorizado) e nas políticas que afetam o ritmo de motorização e o 

crescimento do uso de veículos particulares. 

Outra perspectiva de análise é o uso de tecnologias inteligentes ou autônomas. 

Na literatura, os Intelligent Transportation Systems (ITS - Sistemas Inteligentes de 

Transporte), de acordo Shaheen e Finson (2013), representam um grupo de 

tecnologias que pode melhorar o gerenciamento do sistema de transporte e o 

 
1 Embora haja essa discussão teórica, entendemos que ela não afeta o desenvolvimento do modelo 

proposto. Por isso, utilizamos, ao longo desta tese, os termos “transporte público” e “transporte de 
massa” de forma intercambiável. 
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transporte público, bem como as decisões individuais em torno de muitos aspectos 

da viagem. Os sistemas inteligentes de transporte, iniciados entre as décadas de 

1950 e 1960, apoiaram a melhoria do desempenho do transporte público, fornecendo 

informações para os usuários, empresas consorciadas e para prefeituras de forma 

geral. Esses sistemas têm como objetivo aliviar problemas de tráfego rodoviário, 

como acidentes e congestionamentos, usando as mais modernas tecnologias de 

informação e comunicação (softwares, câmeras e sensores) (HASEGAWA, 2005; 

2010; 2013; HASEGAWA et al. 2014). O uso de tecnologias e a transformação digital 

que perpassam diversas atividades econômicas e caracterizam o comportamento 

social contemporâneo conecta-se ao conceito de cidade inteligente (LOM et al., 

2016; POSTRÁNECKÝ; SVÍTEK, 2017).  

Segundo Alavi et al. (2018), as cidades inteligentes exploram alternativas para 

responder ao crescimento da urbanização e suas consequências e desafios (como 

grande consumo de energia, alterações no clima e meio ambiente, tráfego e 

congestionamento, entre outros), tendo a tecnologia como facilitadora e alicerce.  

Este estudo propõe um modelo para avaliar, classificar e indicar sistemas de 

transporte de massa, destacando suas opções de tecnologia e sistemas energéticos 

e tendo como perspectiva sua adequação para cidades inteligentes e sustentáveis. 

 

1.1.1 Introdução  
 

O transporte de massa teve sua evolução em consequência do processo de 

planejamento urbano pela urbanização no contexto da revolução industrial. Bondes 

e ônibus foram os primeiros modos de transporte de passageiros para áreas 

urbanas, utilizados em prol do transporte público e para benefício do usuário. 

Primeiramente, esses veículos utilizavam cavalos como fonte de energia (tração 

animal) mas, no decorrer dos últimos duzentos anos, houve a criação e a 

implantação de outros modos de transportes coletivos movidos a fontes de energia 

alternativas, não renovavéis e renovavéis, como, o metrô, VLT, BRT e os trens, para 

os percursos em áreas suburbanas e metropolitanas.  

Nos séculos XX e XXI, esses veículos passaram pelo processo de digitalização 

da informação, com o uso de tecnologias da Terceira e da Quarta Revolução 

Industrial e de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), que melhoraram 

a qualidade de vida do cidadão durante o percurso diário na cidade. A partir desses 
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novos processos embarcados nos modos de transporte público, os modos de 

transporte de massa tornaram-se sistemas integrados de dados, melhorando o 

desempenho da mobilidade urbana.  

A integração dos sistemas permite a análise dos serviços prestados a uma 

cidade inteligente sobre a perspectiva de ouvir a necessidade do cidadão comum e, 

nesse caso, como essa necessidade será suprida por um processo que possa ser 

tecnológico e sustentável, a fim de melhorar a governança como um todo (BREUER, 

WALRAVENS, BALLON, 2014). Meijer e Bolívar (2016) e a norma ISO (International 

Organization for Standardization) 37122 ressaltam que os indicadores e metas para 

uma cidade inteligente existem para gerar o bem-estar do cidadão. Dessa maneira, 

os meios para o transporte público estão atualmente associados à gestão das 

cidades inteligentes e à gestão dos seus indicadores, de maneira que os resultados 

da gestão priorizem um transporte inteligente e sustentável. Essa filosofia é 

desenvolvida com base em práticas de sistemas que utilizam a eficiência energética 

como políticas governamentais sustentáveis nas cidades inteligentes.  

Portanto, a proposta desta pesquisa é a criação de um modelo de classificação 

baseado em tecnologias de transporte e sustentabilidade. Para isso, é necessário 

discutir questões como, por exemplo, o uso de indicadores para classificar um 

sistema de transporte de massa como mais ou menos inteligente ou mais ou menos 

poluente no ambiente das cidades inteligentes. A aplicação desse modelo pode 

fornecer aos cidadãos informações mais equânimes sobre o transporte público e 

mais sustentáveis para a sua qualidade de vida e, sobretudo, pode auxiliar os 

gestores públicos municipais na orientação de políticas públicas para melhorar o 

transporte de massa para os cidadãos. 

A fim de construir esse modelo, esta tese está organizada da seguinte maneira, 

além dos elementos anteriores: nos demais subitens desta Introdução, 

apresentaremos as definições de Cidades inteligentes (1.1.1.1), Transporte 

inteligente  (1.1.1.2) e de Transporte sustentável (1.1.1.3) (Capítulo I). Em seguida, 

são apresentados a Justificativa e os Objetivos Geral e específicos deste trabalho. 

O item 1.1.3 traz os problemas de pesquisa, relacionados aos objetivos 

apresentados e o item 1.1.4 trata do Referencial Teórico. 

Nessa seção e em suas subseções é realizada uma descrição dos períodos 

históricos do surgimento dos modos de transporte como bondes, ônibus, metrôs e 

VLTs utilizados nas cidades, assim como o surgimento e os avanços das tecnologias 
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embarcadas como os Intelligent Transportation Systems (Sistemas Inteligentes de 

Transporte). Na sequência, tratamos das tecnologias da Terceira e da Quarta 

Revolução Industrial, assim como a evolução dos sistemas energéticos a diesel e as 

fontes de energias alternativas e renovavéis de consumo por esses modos de 

transporte. Na penútlima subseção do Referencial Teórico, é apresentado o 

ambiente atual das cidades inteligentes com suas tecnologias disponíveis para o 

transporte público e, na última, é realizado um resumo do referencial, com intuito de 

prover uma revisão da literatura relacionada ao objetivo de pequisa número 4 e, por 

meio dele, responder a pergunta 4. Serão apresentadas e discutidas as quatro 

dimensões dos modos de transporte de massa focalizando a intensificação do uso 

das tecnologias digitais e de fontes de energias alternativas e renováveis no contexto 

da cidade inteligente. 

 O item 1.1.5 descreverá a metodologia resumida dos Artigos 1, 2 e 3, que 

compõem os resultados e a discussão dos dados desta tese. A opção da tese por 

artigos ao invés de monografia segue a proposta do Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia de Produção da Universidade Paulista, que adota preferencialmente 

esse formato. A tese por artigos, além de mais dinâmica, permite ao autor ir 

publicando os resultados parciais da pesquisa sem a necessidade da conclusão de 

todo o estudo. 

 Na seção resultados e discussão (Capítulo II), são abordados os períodos como 

estágios de evolução para a classificação dos sistemas de transporte de massa por 

suas tecnologias inteligentes ou autônomas, para a comunicação dos usuários e 

suas tecnologias sustentáveis como: mais ou menos poluentes, dependendo do 

período analisado ao longo da história. Ao final da seção de Resultado e Discussão 

é proposto o “modelo de classificação de transporte público para cidades inteligentes 

baseado em tecnologias” com base na criação de indicadores inteligentes e 

sustentáveis ao transporte de massa. Finalmente, o Capítulo III, Considerações 

Finais, apresenta as considerações finais, conclusões e recomendações de 

trabalhos futuros.  

 

 

1.1.1.1 Cidades Inteligentes 

 

De acordo com Fogel (1966), inteligência é a capacidade de um sistema 
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adaptar um comportamento para atingir determinados objetivos em uma variedade 

de ambientes.  

Leem e Kim (2013, p. 4) afirmam que uma cidade inteligente pode ser 

classificada pelo fornecimento de um serviço urbano equilibrado, por meio de uma 

“cidade inteligente onipresente”, isto é, uma cidade altamente conectada por 

sistemas ou redes de computadores em seus serviços. A importância desses 

sistemas de informação está em ser um canal que permite que o núcleo gestor ouça 

as demandas dos munícipes, facilitando a melhora da qualidade de vida das pessoas 

na cidade. Dessa maneira, os serviços públicos tornam-se especializados (atendem 

a demandas específicas do município) e competitivos (ofertam serviços com 

qualidade semelhante à ofertada pela iniciativa privada), refletindo as características 

de cada cidade e proporcionando a oportunidade de criação de novos valores. 

A cidade inteligente pode ser analisada por dois pontos fundamentais: em 

relação ao seu “progresso” (análise do que se investe em infraestrutura física, 

operacional e sustentável) e ao seu “futuro” (a maneira como repensa as relações 

entre governo, gestores municipais, empresas, academia e pesquisa). Uma iniciativa 

de cidade inteligente pode ser identificada pela agenda atual e pelos esforços em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para inovação e melhoria de serviços prestados 

(HALL et al., 2000).  

Do ponto de vista da administração das cidades inteligentes, Meijer e Bolívar 

(2016) destacam que a governança de cidades inteligentes é um processo complexo 

de mudança institucional e de reconhecimento da natureza política de visões 

atraentes de governança sociotécnica. Nessa mesma linha, faz parte das normas 

ISO para “Comunidades e Cidades sustentáveis”, a norma ISO 37120, que considera 

os “Indicadores para Serviços Municipais e Qualidade de Vida”. Essa norma está 

subdividida em duas outras normas, a ISO 37122 — que aborda a aplicação para 

“Indicadores de Cidades Inteligentes”—, e a norma ISO 37123 (“Indicadores para 

Cidades Resilientes”).  

A norma ISO 37122 orienta que o modelo de gestão para cidades inteligentes 

é desenvolvido e monitorado através de indicadores, que apontam as metas que 

podem ser alcançadas para melhorar a qualidade do desempenho dos serviços, com 

o objetivo do bem-estar do cidadão. Meijer e Bolívar (2016) defendem que a 

governança da cidade inteligente se dá na inter-relação dos aspectos sociais e 

técnicos, não sendo apenas uma questão tecnológica. Assim, governar uma cidade 
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inteligente é criar formas de colaboração humana por meio do uso de tecnologias de 

informação e comunicação. Os gestores da cidade devem perceber que a tecnologia 

por si só não tornará uma cidade mais inteligente, e que “construir uma cidade 

inteligente requer uma compreensão política da tecnologia, uma abordagem de 

processo para gerenciar a cidade inteligente emergente e um foco em ganhos 

econômicos e outros valores públicos” (MEIJER;  BOLÍVAR, 2016, p. 8). Na mesma 

esteira, Kim (2022) salienta que a operação e a manutenção de serviços nas cidades 

inteligentes estão se tornando mais importantes do que a implantação de novos 

serviços, enfatizando as formas de gestão das cidades inteligentes. 

Uma cidade inteligente é, portanto, uma cidade que busca o bem-estar dos 

indivíduos através de processos que aperfeiçoam a qualidade dos serviços, a fim de 

fortalecer e aprimorar a qualidade de vida de seus habitantes. Essa busca pela 

qualidade de vida dos cidadãos estabelece a aplicação de filosofias e práticas de 

sustentabilidade que as tornam inteligentes para o convívio dos habitantes. Essas 

práticas são guiadas por indicadores que contribuem para apontar os resultados de 

sustentabilidade das cidades inteligentes e que podem servir como instrumento de 

resposta ao cidadão sobre o desempenho dos serviços públicos. 

Um dos primeiros estudos a consolidar os indicadores para cidades 

inteligentes, Giffinger et al. (2007), utiliza seis campos-chave: 1) economia; 2) 

governança; 3) vida ou convivência; 4) pessoas; 5) ambiente; e 6) mobilidade. A 

partir desse trabalho crítico, no âmbito prático, a ISO 37122 cria um selo de qualidade 

do grau de desenvolvimento dessas cidades a padrões inteligentes e sustentáveis. 

Esses  seis campos-chave do trabalho de Giffinger et al. (2007) compõem um 

primeiro nível e são subdivididos em 27 domínios, considerados segundo nível, no 

qual se reconhecem os serviços comumente ofertados num município. Os 27 

domínios de segundo nível, por sua vez, são formados por 90 indicadores (terceiro 

nível) que medem os seus desempenhos de forma analítica. 

No primeiro nível, o campo-chave “economia” é formado por seis domínios 

secundários de avaliação da cidade (espírito inovador, empreendedorismo, imagem 

da cidade, produtividade, mercado de trabalho e integração internacional). O campo-

chave “governança”, por três domínios secundários de avaliação da cidade 

(consciência política, serviços públicos e sociais e administração eficiente e 

transparente), já o campo-chave “vida ou convivência” é formado por sete domínios 

secundários (equipamentos culturais e de lazer, condições saudáveis, segurança 



23 

 

 

individual, qualidade da habitação, instalações educacionais, atratividade turística e 

coesão social). O campo-chave “pessoas” é composto pelos domínios secundários 

educação, formação contínua, pluralidade étnica e a mente aberta, enquanto o 

campo-chave “ambiente” agrega os domínios secundários qualidade do ar (sem 

poluição), consciência ecológica e gestão sustentável de recursos. Por fim, campo-

chave “mobilidade” é formado por sistema de transporte local, acessibilidade (inter) 

nacional, infraestrutura de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e 

sustentabilidade do sistema de transporte. 

Assim, o cenário dos seis campos-chave aplicados nas cidades inteligentes por 

Giffinger et al. (2007) incorporou a discussão sobre recursos, indicadores e 

desempenho nas cidades inteligentes em relação às normas criadas para cada 

campo-chave. Ampliando o estudo de Giffinger et al., a ISO 37122 explora e detalha 

os campos-chave como áreas, melhorando a visualização analítica da alocação dos 

recursos para construção e aplicação de indicadores específicos na cidades 

intelgientes. Com isso, ela passa a ter um papel de certificação das cidades 

inteligentes e resilientes. Juntamente com a aplicação da ISO 37123, busca-se 

atingir os requisitos da norma ISO 37120 para indicadores para serviços urbanos e 

qualidade de vida com intuito de compor como meta padrões de “cidades e 

comunidades sustentáveis”.   

A norma ISO 37122 considera a abordagem holística dos resultados dos 

indicadores e suas interações para a análise das cidades inteligentes e sustentáveis, 

mas também esclarece a importância de reconhecer os efeitos antagônicos do 

resultado de indicadores específicos, sejam eles positivos ou negativos para as 

comunidades.  

O padrão internacional da ISO 37122 orienta as cidades inteligentes na 

implementação de políticas de desenvolvimento e sugere formas de 

regulamentação, práticas e tecnologias para a implantação ou melhoria de serviços, 

visando a qualidade de vida dos cidadãos e o atendimento dos desafios futuros. O 

objetivo dessa norma é auxiliar as cidades a orientar e avaliar o desempenho da 

gestão municipal nos serviços prestados a partir de critérios que norteiam a aplicação 

dos indicadores. Os critérios avaliados nos quais se baseiam os indicadores são 

representados por:  

 Integralidade: convém que os indicadores mensurem e equilibrem todos os 

aspectos relevantes para a avaliação de uma cidade inteligente. 
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 Tecnologia neutra: não favorecer uma tecnologia sobre outra, existente ou 

futura. 

 Simplicidade: os indicadores podem ser expressos e apresentados de forma 

compreensível e clara. 

 Validade: os indicadores são um reflexo preciso dos fatos e dados que 

podem ser coletados usando técnicas científicas. 

 Verificabilidade: os indicadores são verificáveis e reprodutíveis. As 

metodologias são suficientemente rigorosas para dar certeza ao nível de 

implementação dos critérios. 

 Disponibilidade: dados de qualidade estão disponíveis, ou é viável iniciar um 

processo de monitoramento seguro e confiável a ser disponibilizado no futuro. 

Com base nesses critérios, os indicadores recebem a seguinte estrutura 

separados pelos “temas” para a gestão dos seus serviços prestados as comunidades 

e para a avaliação da certificação da ISO 37122:  

 

 Tema 1: Governança, empoderamento e engajamento, que possui 19 indicadores.  

 Tema 2: Educação e capacitação, que possui 15 indicadores. 

 Tema 3: Inovação, criatividade e pesquisa, que possui 10 indicadores. 

 Tema 4: Saúde e assistência na comunidade, que possui 28 indicadores. 

 Tema 5: Cultura e identidade das comunidades, que possui 4 indicadores. 

 Tema 6: Convivência, interdependência e reciprocidade, que possui 15 indicadores. 

 Tema 7: Economia, produção e consumo sustentáveis, que possui 72 indicadores. 

 Tema 8: Ambiente de vida e trabalho, que possui 27 indicadores. 

 Tema 9: Segurança e proteção, que possui 7 indicadores. 

 Tema 10: Infraestruturas da comunidade, que possui 91 indicadores. 

 Tema 11: Mobilidade, que possui 30 indicadores. 

 Tema 12: Biodiversidade e serviços ecossistêmicos, que 9 possui indicadores. 

 

 Os indicadores da ISO 37122 colaboram para ações de neutralidade entre os 

interesses desses agentes, buscando democratizar o acesso de tomada de decisão 

a todos, tornando os recursos e indicadores mais eficientes e equâmines a todos.  

Portanto, é uma tendência que a gestão de fluxos dos dados flua de maneira mais 

efetiva aos interesses dos mais vulneráveis dentro da cidade inteligente com a ISO 
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37122. 

 Conforme Nunes (2016), o conceito de gestão dos fluxos de dados das 

cidades inteligentes também não pode ser compreendido como “neutro”, ainda mais 

quando se tem a interação entre o poder público e grandes conglomerados 

comunicacionais e empresas de tecnologia de ponta, que dominam o cenário 

mundial da tecnologia e do setor de cidades inteligentes. A população também 

influencia no processo de construção da cidade inteligente, pois consome as 

tecnologias através dos serviços oferecidos. A gestão desses fluxos é considerada 

um processo interativo e inteligente por fazer uso estratégico da infraestrutura dos 

serviços, da informação e da comunicação para o planejamento e a gestão urbana, 

buscando oferecer resposta às necessidades sociais e econômicas da sociedade. 

De acordo com a visão de Breuer, Walravens e Ballon (2014), a construção e 

avanço das cidades inteligentes utilizam o tipo de modelo de gestão top-down (de 

cima para baixo), que é a construção da cidade com a implementação de novas 

tecnologias a partir de um processo decisório centralizado na gestão pública, que 

negocia diretamente com as empresas de tecnologia, sem relevante participação das 

comunidades impactadas pelas mudanças. Já o tipo de gestão bottom-up (de baixo 

para cima), a administração da cidade inteligente conduz o processo decisório para 

implementação de novas tecnologias e projetos de cidades inteligentes de maneira 

participativa, integrando a população local, ou seja, as cidades inteligentes avançam 

na participação democrática e comunitária. 

Em síntese, as cidades inteligentes priorizam a gestão dos indicadores que 

preservam os recursos, seu uso racional e sua oferta a todos que utilizam a cidade. 

No que tange a governança da cidade inteligente, ela é construída ouvindo as 

necessidades dos cidadãos e, no tocante à tecnologia, ela é essencial para os 

cidadãos, pois sua função cotidiana propicia a resolução de problemas, limitações 

ou desafios que impactam na qualidade de vida das pessoas. Na próxima seção, 

descreveremos o transporte inteligente e qual o seu papel no contexto das cidades 

inteligentes. 

 

1.1.1.2 Transporte Inteligente 

 

Uma vez que o conceito de cidades inteligentes caracteriza-se pelo uso racional 

dos recursos disponíveis e acessíveis à população, buscando diminuir os riscos 
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urbanos proporcionados pela alta concentração humana em áreas urbanas sem 

planejamento a curto e longo prazo, o transporte de massa é um importante indicador 

de mobilidade inteligente, juntamente com os indicadores de conectividade e 

operacionalidade. Os conceitos de transporte público inteligente em cidades 

inteligentes levam em conta o uso de tecnologias da Terceira e Quarta Revolução 

Industrial, em especial, a conectividade e o compartilhamento de dados para a 

melhoria do desempenho dos seus serviços através do uso dessas tecnologias.  

Segundo Nowacki (2012) e Bunch (2012) os sistemas inteligentes de transporte 

orientam e processam grandes volumes de dados armazenados em computadores, 

padronizando e automatizando de forma interativa o gerenciamento de pessoas, 

veículos e infraestrutura em uma rede de informação. Para a United States Federal 

Highway Administration  (US FHWA) (2022), os sistemas inteligentes de transporte 

público são formados por componentes tecnológicos e programas (softwares) que 

geram diversos graus de interação de dados em escala, criando funcionalidades para 

os usuários dos serviços de transporte. 

O transporte público inteligente é um sistema de tecnologias que utiliza o 

processo de virtualização e digitalização dos serviços de mobilidade urbana para os 

passageiros. A virtualização é a tecnologia que permite que diversas aplicações em 

sistemas operacionais sejam processadas em uma mesma máquina, e a  

digitalização é a tecnologia que transforma as imagens e a linguagem analógica da 

mobilidade urbana em uma linguagem digital. Para o sistema transporte de massa 

que está inserido dentro sistema do transporte público, essas tecnologias tornam o 

percurso mais ágil e atualizado para atender aos desafios cotidianos da mobilidade 

urbana. 

O sistema de transporte de massa é formado por modos de transporte urbano 

motorizados e coletivos de massa de passageiros e podem ser classificados 

tradicionalmente como públicos — como, ônibus ou Bus Rapid Transit (BRT), metrô,  

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), trólebus, trens urbanos e/ou suburbanos—, ou 

semipúblico — como é o caso do lotação, da van ou do micro-ônibus (FERRAZ; 

TORRES, 2004; VUCHIC, 2007; HOEL et al., 2010). Em outras palavras, o sistema 

de transporte de massa está caracterizado como parte do sistema de transporte 

público, podendo ser conceituado, em seus aspectos físicos, como um sistema 

motorizado e coletivo que utiliza os modos de transporte de passageiros, havendo 

um compartilhamento de espaço e de informações por tecnologias dentro do 
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percurso da viagem no modo de transporte da área urbana ou metropolitana. 

Em uma cidade inteligente, o sistema de transporte de massa deve primar pela 

preservação dos recursos comunicacionais e energéticos e pelo uso racional desses 

recursos, por meio da implantação de políticas públicas e de indicadores de gestão. 

O uso de fontes de energia alternativas e renováveis torna o ambiente urbano menos 

caótico, congestionado e poluído, de maneira que a pesquisa sobre fontes de energia 

para os modos de transporte de massa tornou-se imprescindivel para uma vida 

sustentável nas cidades. No próximo item, focaremos na sustentabilidade do 

transporte de massa em cidades inteligentes. 

 

1.1.1.3 Transporte Sustentável 

 

As conceituações da sustentabilidade no transporte público podem conectar-se 

com as de cidades inteligentes devido às diversas preocupações sobre o meio 

ambiente e a poluição. É observada na literatura uma preocupação com a eficiência 

energética, como forma de redução de riscos na cidade inteligente. Os avanços da 

tecnologia de transporte e suas ligações com os ciclos econômicos históricos está 

relacionado com o uso da energia no transporte por pessoa. Na amostra global de 

cidades, existe a predominância a diesel e um baixo percentual de uso de 

eletrificação, o que impacta na sustentabilidade do transporte público (NEWMAN, 

2003). Nos períodos de crescimento econômico e urbanização das cidades, existe a 

tendência e a necessidade de priorização do transporte público e não motorizado. 

Portanto, é particularmente necessária uma análise crítica dos sistemas de 

transporte em relação à sua eficiência energética e sustentabilidade para as cidades 

que são grandes e densas, uma vez que essas cidades tornam-se vulneráveis aos 

impactos negativos do tráfego como, a composição dos modos de transporte urbano, 

os custos efetivos, o uso da energia e a poluição do ar  (BARTER et al., 2003). 

A demanda energética mundial gera problemáticas como a degradação 

ambiental e a ineficiência energética no transporte público urbano, de maneira que 

necessário buscar inovações tecnológicas como parte de uma solução para a 

eficiência energética e a qualidade ambiental, contribuindo para a sustentabilidade 

energético-ambiental e econômica do transporte público urbano (KNEIB; TEDESCO, 

2010). 

Os crescentes níveis de poluição e congestionamento de tráfego nas grandes 
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cidades estão se tornando questões delicadas que poderiam ser amenizadas por 

sistemas de transporte público com diferentes tipos de veículos de transporte de 

massa elétricos (ônibus elétricos a bateria, trólebus, bondes, metrô, metrô), que são 

mais eficientes porque possibilitam grandes reduções de emissões de CO2 

(BARRERO; VAN MIERLO; TACKOEN, 2008). No Brasil, as normas de emissão e 

procedimentos de certificação atuais não são suficientemente rigorosas para evitar 

os impactos negativos das emissões geradas pelo aumento da dieselização da frota 

brasileira (DALLMANN; FAÇANHA, 2016). A União Europeia tem investido em 

políticas de promoção de redução do consumo de energia no segmento rodoviário 

do setor de transportes, porém, investimentos em sistemas eficientes e sustentáveis 

de transporte público e em pesquisa e desenvolvimento, destinados à redução dos 

custos das tecnologias de motorização alternativa, ainda são pontos que merecem 

atenção (MARIANO, 2014).  

Projetar políticas para o transporte público de ônibus que sejam ambientalmente 

sustentáveis e economicamente viáveis permite o envolvimento das principais partes 

interessadas no processo para refletir várias prioridades e preferências no uso das 

energias renováveis. De acordo com Xylia, Ibrahim e Silveiria (2016) a implantação 

do combustível livre de fósseis por ordem de emissões de CO2 de menor para maior 

(como Electricidade, Óleo Vegetal Hidrotratado (OVH) — ou Hydrogenated 

Vegetable Oil (HVO), em inglês —, Biogas, Etanol e Biodiesel) para o ônibus no 

transporte público em nível nacional são opções de políticas de energias renováveis 

que podem ser utilizadas no transporte público como um conjunto de padrões e 

critérios de avaliação e intervenção para a sustentabilidade nesse tipo de transporte. 

Nakanishi e Black (2015) descrevem como estratégia governamental para sistema 

de transporte urbano sustentável o estímulo aos usuários de automóveis usarem 

mais transporte "verde", isto é, transporte público, caminhadas e ciclismo 

(NAKANISHI; BLACK, 2015). Alinhado a esse pensamento, Hickman, Hall e Banister 

(2013) explicam que quase todos esses contextos estão voltados para a redução das 

emissões de dióxido de carbono.  

A sustentabilidade em transportes consiste em atender as necessidades de 

acessibilidade e mobilidade atuais e futuras com reflexos positivos nas dimensões 

ambiental (governabilidade), econômica (competividade) e social (equidade), além 

de uma dimensão institucional que fiscalizaria todas as outras três. O desafio está 

no desenvolvimento da promoção sustentável do transporte público através de 
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alterações dos padrões atuais de mobilidade urbana, ou seja, a concepção de um 

novo modelo de sustentabilidade deve refletir no equilíbrio entre essas dimensões 

(SEABRA, 2013).  

A sustentabilidade no transporte público é conceituada por políticas de fomento 

a modos de transporte não motorizados ou de massa, que possam ser menos 

poluentes para as operadoras de transporte público, à conscientização da população 

em relação ao uso dos modos de transporte com fontes de energias alternativas em 

relação à dieselização, com intuito de diminuir os impactos da poluição sonora e 

atmosférica nas áreas urbanas, sem afetar a qualidade do serviço prestado. Dessa 

forma, consegue-se obter como resultados, a diminuição de escassez de recursos 

naturais para as próximas gerações. 

Uma forma de desenvolvimento do transporte sustentável nas cidades relaciona-

se com a avaliação de indicadores como, por exemplo, o governável (com as suas 

políticas para redução da poluição atmosférica e sonora), o econômico (em relação 

a investimentos, custos e tempos) e o equânime (tornando as informações do 

transporte público acessíveis e disponíveis). 

De acordo com Raymundo (2018), existem as desutilidades no transporte de 

passageiros, ou seja, desvantagens no uso do transporte de passageiros, impondo 

aos passageiros e à sociedade desperdício de tempo, gastos, insegurança, 

desconforto e impactos negativos nas comunidades em todos deslocamentos. Dessa 

forma, avalia-se o desempenho dos modos de transporte de passageiros por 

tendências de suas desutilidades em escala, isto é, o automóvel produz o mais alto 

nível de desutilidade, seguido pelo ônibus, táxi, motocicleta, trens, caminhada, 

bicicleta e trens expressos. Segundo o autor, a qualidade e o desempenho do 

transporte de passageiros limitam-se a uma desutilidade residual, impondo 

restrições à mobilidade urbana. Raymundo (2018) também aponta que os níveis de 

desutilidades variam ao longo do tempo, condicionados, em parte, por fatores 

controláveis que, se bem gerenciados, podem contribuir para melhorias.  

Para o autor, existem limitações ou lacunas nos diversos métodos de avaliação 

do transporte de passageiros, tanto no que diz respeito ao ideológico, quanto a 

aspectos conceituais, tecnológicos e inovadores. Essas limitações são suficientes 

para entender que as formas atuais de medição ou avaliação de qualidade e 

desempenho no transporte de passageiros pode ser inadequada para os propósitos 

da abordagem da desutilidade. Não é questão aqui desconsiderar os conceitos 
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consolidados de qualidade, mas de medi-la dentro de seus limites, tendo em vista 

que haverá sempre um nível residual ou mínimo de (des)qualidade ou desutilidade 

residual. 

Outros indicadores relacionados a tecnologias e sistemas energéticos podem ser 

incluídos no sistema de transporte público, em especial para a avaliação do sistema 

de transporte de massa. Dessa maneira, este trabalho se propõe a incluir tais 

indicadores para oferecer um novo modelo de classificação do transporte de massa 

em cidades inteligentes. Na próxima seção, a justificativa dessa proposta será 

detalhada". 

 

1.1.2 Justificativa 
 

 Diante das possibilidades/conceitos/quantidades de indicadores disponíveis 

para a avaliação do transporte de massa em cidades inteligentes, considerando a 

necessidade de unir esses indicadores em um modelo que possa fazer tal 

classificação, o modelo aqui proposto evidencia dois desafios para o transporte 

urbano de passageiros ou de massa. O primeiro está na democratização do acesso 

universal às informações aos usuários, já o segundo está na busca da qualidade de 

vida em um ambiente menos poluído atmosfericamente e sonoramente. O não uso 

de combustíveis com maior concentração de poluentes no transporte massa pode 

ser um bom indicador de adequação a políticas governamentais sustentáveis, assim 

como os sistemas de informação e as novas tecnologias ágeis podem facilitar o 

percurso do cidadão no transporte de massa na cidade inteligente, quando usado 

em conjunto. 

Investir na implantação de políticas governamentais com uso de indicadores 

pode contribuir para melhorar o desempenho dos serviços de transporte de massa 

no transporte público. O conceito de gestão bottom-up, em que os cidadãos são 

consultados para levantar e mapear as necessidades do transporte público, 

especificamente o transporte de massa suburbanos e metropolitano, torna o retrato 

das limitações do transporte em áreas urbanas mais fiel. 

Portanto, a concretização de resolvê-las usando as tecnologias inteligentes e 

sustentáveis como meios, preocupa-se antes a entender os fins, que seria a melhoria 

do serviço prestado com foco em informações equânimes para o usuário e a 

sustentabilidade dos recursos que são usados pelo cidadão. Por outro lado, a gestão 



31 

 

 

top-down do uso das tecnologias em razão da população, torna-se obsoleta, pois 

preconiza a análise apenas por gestores na governança dos serviços de transporte 

público, fornecendo uma visão parcial, de cima para baixo, dessa análise. Ela muitas 

vezes preestabelece um padrão de serviços de transporte público distorcido, por não 

consultar a população que o utiliza frequentemente em seu cotidiano. Dentro desse 

contexto, esta pesquisa propõe a utilização de um conjunto de indicadores para o 

transporte de massa de cidades inteligentes que formariam um modelo que reduz 

lacunas sobre temas como acesso à informação, tratamento dos dados através de 

tecnologias inteligentes e fontes de energias renováveis através de tecnologias 

sustentáveis.  

 
1.1.3 Objetivos 

 
Objetivo Geral 

 

Tem-se, como objetivo geral, propor um modelo de classificação para sistemas 

de transporte urbano de massa baseado em tecnologias de transporte, Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs) e fontes de energia. 

 
Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em:  
 

1 Analisar a relação entre o nível de concentração das redes de transporte coletivo 

de massa, quanto a fontes energia, o modo de transporte e o uso de tecnologias 

inteligentes, com o nível socioeconômico da cidade.  

2 Analisar a relação dos modos de transporte coletivo em cidades inteligentes com 

as tecnologias inteligentes e sustentáveis embarcadas em ônibus, VLTS e metrôs 

apresentadas pela revisão de literatura. 

3 Analisar a composição e a concentração dos sistemas de transporte urbano de 

massa em cidades inteligentes com perfil metropolitano, classificando-os como 

mais ou menos diversos, mais ou menos tecnológicos e mais ou menos limpos ou 

poluentes. 

4 Mapear, caracterizar e diagnosticar, por períodos históricos, a evolução do 

transporte urbano de massa, classificando-os por estágios dentro da revolução 

industrial e, por meio disso, propor um conjunto de indicadores para formação do 
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modelo de classificação.  

 

Problema de pesquisa 

 
As cidades se desenvolvem de maneira diferente por serem sistemas abertos 

e mutáveis. Suas configuraçãoes econômicas, socioeconomicas e de gestão podem 

influenciar na dinâmica da formação do sistema de transporte de massa para o 

cidadão. Algumas cidades podem apresentar ou se adequar a práticas mais ou 

menos sustentáveis no transporte público. A proposta de um modelo de classificação 

baseado em tecnologias de transporte, Tecnologias de Informação e Comunicação 

e Sustentabilidade responde perguntas dos seguintes questionamentos de pesquisa:  

 

Quadro 1 - Estrutura dos objetivos específicos relacionados as perguntas de pesquisa. 

Objetivos Específicos Perguntas de Pesquisa 

1. Analisar a relação entre o nível de 
concentração das redes de transporte coletivo 
de massa, quanto a fontes energia, o modo de 
transporte e o uso de tecnologias inteligentes, 
com o nível socioeconômico da cidade.  

1a. Como a oferta de diferentes modos de 
transporte de massa pode gerar a melhoria da 
mobilidade aos usuários?  
1b. Até que ponto os dados econômicos e 
socioeconômicos podem ter correlação com os 
sistemas de transporte massa nas cidades 
inteligentes? 

2. Analisar a relação dos modos de transporte 
coletivo em cidades inteligentes com as 
tecnologias inteligentes e sustentáveis 
embarcadas em ônibus, VLTS e metrôs 
apresentadas pela revisão de literatura. 

2. Quais tecnologias atualmente pesquisadas 
serão aplicadas num futuro próximo em larga 
escala, caracterizando um sistema de 
transporte de massa de cidades inteligentes e 
sustentáveis? 

3. Analisar a composição e a concentração 
dos sistemas de transporte de massa em 
cidades inteligentes com perfil metropolitano 
classificando-os como mais ou menos diverso, 
mais ou menos tecnológicos e mais ou menos 
limpos ou poluentes. 

3. A composição, concentração e classificação 
dos sistemas de transporte de massa de uma 
cidade podem auxiliar a identificar em que 
estágio ela esteja, e qual a predominância 
quais tecnologias e fontes de energia ela 
possui? 

4. Mapear, caracterizar e diagnosticar por 
períodos históricos a evolução do transporte 
urbano de massa, classificando-os por estágios 
dentro da revolução industrial, e através disto 
propor um conjunto de indicadores para 
formação do modelo de classificação.  

4. Como seria possível mapear, caracterizar 
períodos históricos do transporte público e 
propor um modelo classificação por 
tecnologias inteligentes e sustentáveis para o 
transporte de massa em cidade inteligentes? 
 

Fonte: O autor. 

 

1.1.4 Referencial Teórico Resumido 
 

1.1.4.1 Bondes e Ônibus com Tração Animal, a Vapor ou Elétricos e Metrôs 

 
No século XIX, o transporte público (ou transporte de massa) e os modos de 

transportes urbano de massa foram desenvolvidos, conceituados e evoluíram de 
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bondes para os ônibus e, depois deles, foram criados os metrôs, cuja fase de 

implantação, experimentação e expansão ocorreu nas áreas urbanas de grandes 

cidades. Essa evolução está descrita nos Quadro 2, 3 e 4: 

 

Quadro 2 - Evolução dos bondes para o transporte público entre o iníco e o fim do século XIX. 

Ano Fonte de Energia  Cidade 

1807-1896 Bonde puxado a cavalos  Swansea   

1828 Bonde puxado a cavalos  Baltimore 

1929-1961 Eletrificação  Loughborough 

1832-1917 Bonde puxado a cavalos; vapor e eletrificação New York 

1834 Bateria elétrica Vermont  

1835 Bonde puxado a cavalos  Louisiana 

1936-1954 Mecânica a diesel Loughborough 

1839-1848 Bonde puxado a cavalos  Montbrison/ Montrond 

1840 Sistema elétrico (cabeamento térreo) Londres 

1858 Bonde puxado a cavalos  Santiago 

1863 Bonde puxado a cavalos  Alexandria 

1869 Bonde puxado a cavalos  Batavia 

1870 Lei do Bondes 1870 (Tramways Act)  Londres 

1875 Sistema elétrico São Petersburgo  

1877-1929 Energia a vapor Loughborough 

1880-1890 Bateria elétrica Bendigo/ Adelaide 

1881 Sistema elétrico Berlim 

1882-1906 Sistema elétrico (Cabeamento térreo) Chicago 

1886-1888 Gás (nafta, gás; carvão) Melbourne 

1883 Sistema elétrico Brighton 

1883 Sistema elétrico Viena 

1888-1889 Sistema elétrico Richmond 

1896 Sistema elétrico Lytham Saint Annes 

1897 Sistema elétrico Manchester 

Fonte: Ferraz e Torres (2004), Vuchic (2007), Hoel et al (2010), London Transport Museum (2020), 
Deutsches Museum (2020), Museu Virtual do Transporte (2020), Museum Verkehrshaus der Schweiz 
(2020), New York Transit Museum, 2020, Musée des Transports Urbains (2020), Urban Rail (2020) e 
White (2002). 

 

Ressalta-se que essa pesquisa bibliográfica e documental está concentrada em 

fontes de pesquisa como websites de museus e livros históricos sobre o transporte 

de massa nas cidades durante o período em que o transporte público estava 

associado ao uso de bondes e ônibus.  

No Quadro 2, o transporte público com uso de bondes é fixado, em sua maioria, 

em algumas cidades europeias e norte-americanas ou cidades próximas das suas 

capitais dos países. Também aparecem cidades que os testaram ou implementam 

na Austrália (Oceania), no Egito (África) e no Chile (América do Sul), que foram 

centros de inovação, fabricação e montagem de bondes ou ônibus. Em sequência, 

os planejamentos urbanos das vias foram adaptados para esse sistema de 

transporte urbano de passageiros com trilhos nas ruas, sobrepondo os dois sistemas 
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de bondes de tração animal a cavalos e eletrificado.  

As tecnologias da Primeira Revolução Industrial, que ocorreram na Inglaterra por 

volta de 1760 até 1850, são adaptadas e implantadas aos bondes, como os sistemas 

energéticos, máquinas a vapor, sistemas eletrificados (em testagem), carvão (em 

testagem) e o uso do ferro como material para fabricação. As fontes de energia 

utilizadas, predominantemente, eram a tração animal e elétrica. Porém, carvão, gás, 

bateria e diesel já se tornavam alternativas históricas, mas em testes sem sucesso 

naquela época.   

Historicamente, a primeira linha urbana de bondes nos Estados Unidos foi 

implantada e desenvolvida pelo irlandês-americano, John Stephenson, e percorria o 

trecho New York e Harlem Railroad, em 1832.  Os primeiros bondes usavam cavalos 

e mulas, geralmente dois em equipe, para transportar os bondes pelos trilhos e o 

diligente, que seria uma pessoa responsável por gerenciar o veículo. Um cavalo 

utilizado nessas condições para a época, percorrendo as rotas dos bondes de rua 

tinha uma expectativa de vida de dois anos (HAMLYN, 1968).   

Um ponto principal do Quadro 2 está na “Lei do Bondes 1870” (Tramways Act), 

sancionada e vigorada para a cidade de Londres, que tinha o objetivo de esclarecer 

o processo de concessão, permissão e responsabilidade de manutenção ou 

acidentes para as operadoras de transporte que utilizavam sistemas energéticos 

pelo contrato de arrendamento. A operadora de transporte poderia adquirir o 

empreendimento completo, incluindo os bondes elétricos e os cavalos (ou, no caso 

do elétrico a vapor, utilizando as locomotivas e os reboques com parte do processo 

de transporte) (KNOX, 1901; POLLIN, 1991; SCHMUCKI, 2012).  

Em seguida, os modelos de ônibus tiveram sua evolução no século XIX, 

conforme o Quadro 3: 
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Quadro 3 - Evolução dos ônibus para o transporte público entre o iníco e o fim do século XIX. 

Ano Fonte de energia Cidade 

1826-1828 Puxados por cavalos Nantes 

1828-1855 Puxados por cavalos Paris 

1830-1895 Carruagem a vapor (John Scott Russell, 1834) Londres 

1854-1884 Puxados por cavalos Paris 

1881 Carro a vapor (John Inshaw, 1881) Aston 

1881 
Trolébus Electromote com fios aéreos (Carl 
Wilhelm e Werner von Siemens) 

Halensee 

1893-1898 Combustão (Benz Viktoria) Siegen/ Netphen/Llamdudno 

1897-1901 Ônibus a vapor Cowes/ Mansfield 

1898 Combustão (Daimler) Londres/Estocolmo/Speyer 

1900 Trolébus Lombard-Gérin Paris 

Fonte: Ferraz e Torres (2004), Vuchic (2007), Hoel et al (2010), London Transport Museum (2020), 
Deutsches Museum (2020), Museu Virtual do Transporte (2020), Museum Verkehrshaus der Schweiz 
(2020), New York Transit Museum, 2020, Musée des Transports Urbains (2020). 

 

 

Como pode-se ver pelo Quadro 3, o transporte público com o uso de ônibus se 

consolida nas cidades europeias, sobretudo inglesas, francesas e alemãs, que 

testam ou implementam suas invenções. Como nos bondes, existe semelhança dos 

centros de inovação, fabricação e montagem dos ônibus estarem situados em 

cidades ou em suas proximidades de capitais de países. O planejamento urbano 

para as vias era construído com base do formato de quadriláteros (quarteirões), o 

que facilitava o fluxo das rotas e implantação de pontos para embarque e 

desembarque dos ônibus para o sistema de transporte público.  

As tecnologias da Primeira Revolução Industrial são utilizadas e, nesse 

período, forma adicionadas as tecnologias da Segunda Revolução Industrial que 

ocorreram entre 1850 e 1950. Elas são adaptadas e implantadas em bondes, 

trólebus e ônibus. Existe, nesse período, a estruturação, massificação e 

consolidação do processo fabril para os sistemas a vapor, mecânico, eletrificados e 

de combustão (diesel). O aço e os derivados do petróleo (plásticos) são materiais 

utilizados para fabricação desses modos de transporte de massa, que utilizavam 

como os modelos de produção adaptados da indústria dos automóveis e aviões. A 

invenção dos meios de comunicação, como telégrafo e telefone, auxiliara no 

planejamento e monitoramento do fluxo do transporte urbano dessas cidades. As 

fontes de energia predominantes eram a tração animal e elétrica, com testagens para 

o combustível a diesel no final do século XIX, visando a massificação do seu 

processo industrial e a superação do uso de tração animal para o transporte de 

massa e para aumento da capacidade de transporte dos passageiros. O êxodo rural 
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nos continentes europeu e norte-americano se intensificou e a criação de tecnologias 

para o uso no transporte público começou a ser fundamental para o planejamento 

urbano da cidade.   

Um dos pilares do transporte público é o ônibus, que tem uma alta densidade 

histórica, desde o Império Romano, passando por Blaise Pascal (1662 – Paris, 

França – “carrosses à cinq sols”), e por pelo conceito de “OMNIBUS”, de Stanislas 

Baudry, em 1826, na cidade de Nantes na França (RAYMUNDO, 2010, 2013).  

Ainda nesse século, foi testado o primeiro modelo de trólebus, o “Elektromote”, 

utilizado no subúrbio de Berna em todo o primeiro semestre de 1882, por Ernst 

Werner von Siemens. No entanto, a primeira linha experimental, foi desenvolvida por 

Lombard Gérin na Exposição Universal de Paris de 1900. Já Max Schiemann, em 

1901, implantou a primeira linha de trólebus para transporte público em Bielathal 

(perto de Dresden), na Alemanha (POLLINS, 1991; TROLLEYBOOKS, 2021; 

BRUNTON, 2000).  

Os Quadros 2 e 3 apresentam o desenvolvimento diversificado das tecnologias 

para fontes de energias no transporte público em áreas urbanas, no que diz respeito 

à eficiência energética e aos modelos de fonte de energia da Primeira e da Segunda 

Revolução Industrial.  

Nesse período, é observável que as premissas da mecânica e elétrica 

estruturam o sistema de transformação das fontes de energia a diesel e eletrificada 

no transporte público. Elas eram predominantes nos modos de transporte de massa 

das cidades que originaram inovações ao processo dos motores nos bondes, ônibus 

e trólebus. 

As cidades utilizaram essas tecnologias por necessidade de aumento das 

demandas de mobilidade urbana como opções de modos de transporte de massa 

para equacionar o trajeto do percurso com mais facilidade para os cidadãos que 

trabalhavam em fábricas. 

Com o advento do aumento sempre contínuo das populações nas cidades, 

devido ao processo de êxodo rural causado pelo processo de industrialização 

urbana, começa-se a pensar em um modelo subterrâneo de transporte público. 

Nessa busca, pesquisa-se a criação do metrô, como é possível analisar na descrição 

do Quadro 4. 
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Quadro 4 - Evolução dos metrôs para o transporte público entre o iníco e o fim do século XIX. 

Ano Fonte de energia Cidade 

1863-1890 Motores a vapor Londres 

1868 Motores a vapor Atenas 

1868 Cabeamento elétrico Nova York 

1875 Motores a vapor Istambul 

1890 Elétrica Londres 

1893 Elétrica Liverpool 

1896 Elétrica Budapeste 

1897 
Elétrica - Controle de trem de várias unidades (Multiple-Unit 
Train Control - MUTC)  Chicago 

1897 Cabeamento elétrico Boston 

1898 Elétrica Viena 

Fonte: Ferraz e Torres (2004), Vuchic (2007), Hoel et al (2010), London Transport Museum (2020), 
Deutsches Museum (2020), Museu Virtual do Transporte (2020), Museum Verkehrshaus der Schweiz 
(2020), New York Transit Museum, 2020, Musée des Transports Urbains (2020), Urban Rail (2020) e 
White (2002). 
 

 
No Quadro 4, pode-se observar que o transporte público com o uso dos metrôs 

desenvolve os sistemas metroferroviários, fixando-se nas cidades europeias e norte-

americanas, que testam ou implementam essas invenções dentro do planejamento 

urbano. Assim como em bondes e ônibus, os centros de inovação, fabricação e 

montagem dos modos de metroferroviários, localizam-se nas cidades ou localidades 

próximas de produção de suas peças, vagões e composições de metrô. O 

planejamento urbano já estruturado para bondes e ônibus na superfície das vias 

(ruas, avenidas etc.), desenvolvidos em quadriláteros (quarteirões), facilitou a 

implantação onerosa da infraestrutura subterrânea de transporte dos metrôs. Devido 

ao alto custo com a escavação, utilizando a ciência da geotécnica, em que são 

aplicados métodos de aquisição, interpretação e conhecimento dos materiais da 

crosta terrestre (solo), o formato em xadrez dos conjuntos de quarteirões auxiliaram 

na implantação do sistema metroferrovíario na época.  

As tecnologias da Primeira e Segunda Revolução Industrial são utilizadas com 

ênfase na estruturação e massificação do processo fabril para os sistemas 

mecânicos e eletrificados dos metrôs. O uso do aço e de derivados do petróleo 

(plásticos) são materiais utilizados para fabricação desses meios de transporte 

urbano, que utilizam como os modelos de produção adaptados da indústria 

ferroviária.  

A fonte de energia utilizada nas últimas quatro décadas do final do século XIX 

foi a eletrificada, devido à preocupação com gases emitidos pelos motores a diesel 

e pelos atritos dos pneus com a pista dos tuneis do metrô, tornando o ambiente tóxico 
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e nocivo à saúde dos passageiros.  O êxodo rural, nos continentes europeu e norte-

americano, e a fixação dos trabalhadores nas áreas urbanas com suas moradias e 

trabalhos, nas cidades, favoreceu o uso do transporte público para melhorar a 

capilaridade do sistema de rotas sobrepostas. Contudo, a intermodalidade dos 

passageiros entre bondes, ônibus e metrôs, não acontece, devido à ausência do 

pensamento sistêmico do transporte urbano, que poderia ser sistematizado e 

conectado entre estações e pontos de embarque e desembarque. Em áreas urbanas 

com alta densidade populacional, esse sistema metroferrovíario foi uma alternativa 

ao transporte público, que era concentrado naquela época apenas nos sistemas de 

bondes e ônibus. Tanto os bondes quanto os ônibus fixaram suas fontes de energia 

em sistemas eletrificados, por facilidade e custo da rede elétrica já disponível entre 

as cidades.  

 
1.1.4.2 Dieselização e Eletrificação do Transporte Público 

 
O transporte público e os modos de transportes de massa passaram por um 

processo de transição entre fontes de energia de tração a animal e eletrificadas para 

a fonte de energia a combustível (diesel) para ônibus, mas, também foram 

consolidados o uso de fontes de energia eletrificadas para bondes (Veículos Leves 

sobre Trilhos – VLT) e metrôs. 

A praticidade do modo de transporte de massa trólebus, se comparado a outros 

modos na época, se massificou nos Estados Unidos, nos princípios do século XX, 

pela fábrica Brill de Filadélfia (TROLLEYBOOKS, 2021). Sua aceitação pelas 

companhias de transporte urbano foi estimulada pelo fator de maior segurança 

devido ao cabeamento elétrico aéreo, se comparado aos bondes em que o 

cabeamento era terrestre, evitando, assim, a eletrocução de pessoas e de cavalos. 

Outro fator era o aumento da capacidade de transporte de passageiros entre trólebus 

e bondes. No decorrer do século XX, o trólebus tornou-se uma tecnologia 

intermediária e em desuso, devido à competição com o ônibus a diesel, além de ter 

uma manobragem difícil, devido aos cabos aéreos nas ruas, o que tornava o trânsito 

nas cidades congestionado (BRUNTON, 2000). 

Porém, o aumento do processo de dieselização pelo modo de transporte de 

massa ônibus se intensificou com a criação de diversos modelos de ônibus, como é 

observado no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Modos de transporte de massa nas cidades para o transporte público entre 1901 a 
1950. 

Ano 
Modo de 

Transporte 
Fonte de energia Cidade 

1901-1904 Ônibus Elétrico Dresden 

1901-1936 Ônibus Gasolina e Elétrico Bristol/Londres 

1901-1904 Ônibus Elétrico Dresden 

1905 Ônibus Diesel Londres 

1906-1919 Ônibus  Vapor Londres 

1910 Ônibus  Diesel Londres 

1911 Trólebus Elétrico Leeds/ Bradford 

1915 Bondes Tração animal Londres 

1917 Bondes Tração animal Nova York 

1919 Ônibus Gasolina Londres 

1919-1926 Ônibus Diesel (EAC Tipo K)  Londres 

1920 Ônibus Diesel (Tipo T)   Londres 

1923-1943 Ônibus Diesel Chicago 

1923 Bondes Tração animal Pittsburgh 

1927 Ônibus Diesel (Double Deck) Londres 

1932 Bondes Tração animal 
Cidade do 
México  

1932 Ônibus Diesel (Single/Double deck) Londres 

1932-1940 Ônibus Diesel (Modelo TN) Paris 

1936-1940 
Ônibus 

Diesel (Modelo Transit Bus) 
Wayne 

Ônibus Township 

1938 Ônibus Diesel (Modelo Praga NDO) Praga 

1939 Ônibus Diesel (Modelo Futurliner)  -  

1941/1949 Trólebus Elétrico Praga 

1948/1949 Ônibus 
Diesel (642RN, 672RN; 666RN e  
Single Deck) 

 -   

1949-1953 Ônibus Diesel (Modelo 430A)  -  

1949-1955 Ônibus Diesel (Modelo O3500)  -  

1950 Ônibus Diesel Modelo AEC Routemaste)  Londres 

Fonte: Hamlyn (1968), Ferraz e Torres (2004), Vuchic (2007), Hoel et al (2010), London Transport 
Museum (2020), Deutsches Museum (2020), Museu Virtual do Transporte (2020), Museum 
Verkehrshaus der Schweiz (2020), New York Transit Museum, 2020, Musée des Transports Urbains 
(2020), Urban Rail (2020) e White (2002). 

 

 

Ao final desse período, o combustível fóssil diesel teve a sua consolidação de 

uso nos ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários. Esse processo de 

industrialização, intensificado pelos modelos disponíveis de ônibus, foi impactado, 

em parte, pelos modelos criados na Primeira e a Segunda Guerra Mundial e, depois 
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disso, esses modelos seriam adaptados para o uso escolar e de transporte de 

passageiros urbanos nas cidades (LONDON TRANSPORT MUSEUM, 2020).  

 No Quadro 5, nota-se que o transporte público concentra-se nas cidades 

europeias e norte-americanas, que testam ou implementam suas invenções para os 

sistemas rodoviários e municipais de ônibus. Os centros de inovação, fabricação e 

montagem desses modos de transporte público começam a ser desenvolvidos por 

empresas transnacionais e multinacionais em diversos países, sem a centralização 

nas proximidades de onde o sistema é implantado pelo planejamento urbano das 

cidades. São implantadas na infraestrutura dos sistemas transporte estações fixas 

(paradas de ônibus) e centrais rodoviárias para facilitar o planejamento urbano e a 

gestão urbana das cidades (TORRES, FERRAZ, 2004). O sistema de linhas de 

ônibus passa a ser uma alternativa de baixo custo, se comparado aos sistemas de 

bondes, trólebus e metroferroviários, porque os gastos com infraestrutura de 

engenharia civil e engenharia elétrica, eram menores para ônibus. As tecnologias da 

Primeira e da Segunda Revolução Industrial são utilizadas, na estruturação e 

massificação do processo fabril para os sistemas mecânicos e eletrificados para os 

ônibus. Aço e derivados de petróleo são materiais utilizados para fabricação dos 

modelos de produção da indústria de ônibus, já começando a se consolidar no 

transporte público entre fornecedores e compradores. A fonte de energia utilizada 

predominante era a combustão.  

 Os sistemas de bondes por tração animal e elétricos foram sendo trocados 

gradualmente nesse período. Em áreas urbanas com alta densidade populacional, 

esse sistema de transporte transformou-se em uma alternativa ao transporte público, 

que era concentrado e dependente, naquela época, apenas dos sistemas de bondes.   

 

1.1.4.3 Transporte Público e Sistemas Inteligentes de Transporte 

 
O transporte público e os modos de transporte urbano de massa passaram por 

um processo de embarque e monitoramento das tecnologias de transporte 

inteligente predominantemente conceituada como Intelligent Transportation Systems 

(ITS) conforme o Quadro 6. 
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Quadro 6 - Evolução dos Sistemas Inteligentes de Transporte entre meados do século XX e início 
século XXI para o transporte público. 

Autor 
Fase/ 
Gerações 

Período Tecnologias 

Nowacki 
(2012) 

Três fases 
históricas dos 
ITS 

1ª Fase 1970-1980 

Orientação de veículos em rotas 
usando processamento de dados 
em grandes computadores e 
sistemas de comunicação 

2ª Fase 1980-1994 
Tecnologias de armazenamento de 
dados em larga escala 

3ª Fase 1994-2007 
Aplicação prática e padronização e 
cooperação internacional 

Bunch 
(2012) 

Gerações de 
ITS 

Primeira 
Geração 
(ITS 1.0) 

2000 
Infraestrutura unidirecional baseada 
em ITS 

Segunda 
Geração 
(ITS 2.0) 

2000-2003 
Tecnologia de comunicação em 
dois sentidos 

Terceira 
Geração 
(ITS 3.0) 

2004-2005 

Operações automatizadas de 
veículos e operações 
automatizadas e interativas do 
sistema e gerenciamento do 
sistema 

Quarta 
Geração 
(ITS 4.0) 

2006-2011 

Multimodal Incorporando 
dispositivos móveis pessoais, 
veículos, infraestrutura e redes de 
informação 

Fonte: O autor, com base em Nowacki (2012) e Bunch (2012). 
 
 
 

Os ITSs são pesquisados e implantados nos sistemas de transportes 

rodoviários e urbanos desde as décadas de 1960 e 1970, passando por diversas 

atualizações tecnológicas (NOWACKI, 2012; BUNCH, 2012) e predominando a partir 

de então.  

Associadas aos modos de transporte urbanos de massa, para a sua 

operacionalização no sistema de transporte urbano, têm-se as tecnologias utilizadas 

em transporte público coletivo urbano, sendo um conjunto de 14 tecnologias como, 

por exemplo, registrador mecânico de passageiros, registrador eletrônico de 

embarques e desembarques, emissor de comprovante de pagamento, cobrador 

automático com bilhete magnético, cobrador automático com cartão inteligente, rádio 

comunicador, identificador de coletivos, registrador de passagem de coletivos, 

rastreador de coletivos por satélite, registrador do comportamento do condutor e do 

veículo, registrador de viagens, comunicador com usuários, acionador de semáforo, 

vigiador de locais, de vias e de interior de coletivos (HOEL et al., 2010; FERRAZ; 

TORRES, 2004).  
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Para a U.S. Federal Highway Administration (US FHWA) (2000; 2022) existem 

uma série de componentes tecnológicos e programas que se inter-relacionam em 

vários graus de escala. Agrupados, esses componentes assumem tais 

funcionalidades: 

 

1. Autoestrada, Gerenciamento de Incidentes e Emergências e Cobrança 

Eletrônica de Pedágio (Freeway, Incident, and Emergency Management, and 

Electronic Toll Collection);  

2. Gestão Arterial (Arterial Management); 

3. Sistemas de Informação do Viajante (Traveler Information Systems); 

4. Sistemas Avançados de Transporte Público (Advanced Public 

Transportation Systems); 

5. Operações de veículos comerciais (Commercial Vehicle Operations); 

6. Problemas de interoperabilidade (Interopability issues); 

 

Outra classificação elaborada pela Federal Highway Administration (2000, 

2022) é o agrupamento os investimentos por tecnologias em comum: 

 

1.  Detecção, normalmente a posição e velocidade dos veículos na 

infraestrutura;  

2.  Comunicação, de veículo para veículo, entre veículo e infraestrutura, e entre 

infraestrutura e operações e gestão de transporte centralizado; 

3.  Computação, processamento de grandes quantidades de dados coletados 

e comunicados durante as operações de transporte; 

4. Algoritmos, normalmente métodos computadorizados para operar o 

transporte de forma dinâmica sistemas.  

 

Nowacki (2012) identifica três fases na história no ITS que englobam os 

períodos de 1970 a 1980 (na primeira fase), de 1981 a 1994 (na segunda fase), e de 

1994 a 2012 (na terceira fase), gerando um panorama de vários tipos de programas 

que foram sendo atualizados para as rodovias, estradas e transporte urbano. Já 

Sussman (2005) explica que a sigla ITS surgiu nos Estados Unidos no fim dos anos 

80, com foco em proporcionar uma melhora no sistema de transportes do país, com 
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uma equipe de pessoas tinha o foco como um todo (grandes congestionamentos, 

segurança e meio ambiente). 

Nwagboso (1997) ressalta que a aplicação do ITS no transporte público tem 

objetivos de aumento do controle de viagens, determinar qualidade de serviços e 

flexibilidade, auxílio para o sistema de integração tarifária, aprimoramento do sistema 

de informação e segurança ao usuário e facilitação ao acesso à multimodalidade dos 

modos de transporte. Dimitrakopoulos et al. (2020) relaciona o futuro do ITS e a 

mobilidade inteligente e descreve que, com a utilização dos ITS como suporte para 

a tomada de decisão e auxílio à conectividade veículo a veículo (V2V) e veículo a 

infraestrutura (V2I) é facilitada a troca de dados e informações, com dados que são 

armazenadas e coletadas de diferentes fontes e que envolva a população nessa rede 

de comunicação. 

Já sob a análise de Singh e Gupta (2015), os ITS são formados por quatro 

partes principais, como:  

 

1. Sistema Avançado de Transporte Público ou APTS (Advanced Public 

Transportation System); 

2. Sistema Avançado de Gerenciamento de Tráfego ou ATMS (Advanced 

Traffic Management System); 

3. Sistema Avançado de Informações ao Viajante ou ATIS (Advanced Traveller 

Information System); 

4. Sistema de Gerenciamento de Emergências (Emergency Management 

System). 

 

Sobre esse período, é importante descrever que o uso de tecnologias para 

fontes de energia fica concentrado o uso de combustíveis fósseis, mais 

especificamente, o diesel, para ônibus. Para metrôs e VLTs, há predominância de 

redes de energia eletrificadas nos trilhos dos sistemas subterrâneos e em superfície 

alternados. Portanto, nesse período, as tecnologias para os sistemas energéticos 

foram renováveis pela eletrificação nos sistemas metroferroviários, e não renováveis 

pelos sistemas rodoviários de ônibus. Independente de ônibus, VLTs ou metrôs, os 

ITSs eram embarcados para facilitação da comunicação entre usuários do transporte 

de massa auxiliando com as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) a 

comunicação monitoramento da mobilidade urbana. 
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O transporte público fixou o uso dos ITSs em cidades de países europeias, 

norte-americanas, canadenses, japonesas e australianas que criaram programas 

inovadores na época de gerenciamento com novas tecnologias de transportes. Visto 

que os testes e as implementações começaram, nesse período, com invenções para 

os Sistemas Inteligentes de Transportes em rodovias e áreas urbanas e 

metropolitanas. Os centros de criação e inovação passaram a produzir programas 

de cooperação público/privado para planejamento e monitoramento das redes de 

transporte. Os processos fabris de mecânica e elétrica na fabricação de ônibus, 

trólebus, VLTS, metrôs e trens consolidaram-se por tecnologias que atualizaram o 

desempenho dos materiais como aço e plásticos embarcadas nos veículos. As 

tecnologias da Primeira e da Segunda Revolução Industrial foram atualizadas e a 

elas foram adicionadas nesse período tecnologias da Terceira Revolução Industrial, 

como os computadores, satélites, robôs e televisores combinados com os sistemas 

de informação. Dessa forma, houve a expansão das multinacionais produtoras de 

sistemas de ônibus e metrôs. A massificação das redes de informática, eletrônica e 

robótica auxiliaram a aumentar o volume de coleta os dados do transporte para 

melhorar a tomada de decisão das operadas de transporte público/privado. O uso de 

componentes elétricos e eletrônicos foi feito maciçamente pelas indústrias de 

tecnologias nos meios de transporte urbano.  

No final dessa fase, surgem as cidades inteligentes, com o uso de Tecnologias 

da Informação e Comunicação e da Quarta Revolução Industrial, que utilizam a 

interconectividade e hiperconectividade para transmissão dos dados dos Sistemas 

Inteligente de Transporte Público. O compartilhamento de dados pela internet e do 

tipo de geração de Internet (se 3G, 4G ou 5G) pode influenciar a qualidade dos 

serviços prestados, sobretudo, na transmissão dos dados de transportes, e na sua 

velocidade em tempo real. Isso seria um dos fatores tão necessário a milhões de 

dados de mobilidade urbana, gerados pelos modos de transporte e usuários. Na 

próxima subseção, com o método de revisão de literatura serão abordados os 

conceitos e as críticas a cidade inteligente e quais tecnologias inteligentes e 

sustentáveis estão disponíveis para o transporte de massa nesse ambiente. 

  

1.1.4.4 Transporte Público Inteligente e Sustentável nas Cidades Inteligentes 

 

De acordo com Rizzon (2017), foi na década de 90 que se iniciaram os 
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primeiros estudos buscando desenvolver o conceito de Cidades Inteligentes (Smart 

Cities), com base no desenvolvimento, aplicação e utilização de Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs). Dessa forma, devido à forte relação com a 

tecnologia, apareceram diferentes terminologias para caracterizá-la, abrindo lacunas 

no desenvolvimento do conceito, e dificultando a caracterização das terminologias 

propostas, portanto, esse tema conecta-se à complexidade do planejamento das 

cidades e seus investimentos. 

Conforme descreve a European Smart Cities (2015), o forte relacionamento 

com a tecnologia, que está em constante aprimoramento com diversas terminologias 

de cidades inteligentes e do que é uma cidade inteligente, faz com esse seja um 

conceito em aberto, dificultando sua caracterização permanente e de uma única 

forma.   

Segundo Papa et al. (2015), o conceito de cidade inteligente não é absoluto, 

embora haja uma convergência para temas relacionados às tecnologias de 

informação e comunicação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

As cidades inteligentes podem ser construídas através das tecnologias para 

estimular a criatividade, diversidade, educação, e para estruturar as instituições 

através do desenvolvimento de políticas e do perfil de governança racional e 

sustentável (NAM; PARDO, 2011; LEE et al. 2013).  

O conceito de cidades inteligentes propõe estruturas iniciais para a formação 

de uma cidade, como a estrutura tecnológica descrita por Yovanof e Hazapis (2009), 

Anthoupolos e Fitsilis (2010), Nam e Pardo (2011), e a estrutura humana (NAM; 

PARDO, 2011), com intuito de oferecer bem-estar ao seu cidadão.  

As cidades inteligentes exploram a relação entre as tecnologias e a sua 

capacidade de interação cotidiana e sustentável na área urbana, como é visto no 

Quadro 7. 
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Quadro 7 - Conceituações sobre Cidades Inteligentes. 

Autores Conceitos 

Droege (1997) É o processo de reconstrução virtual de uma cidade através de 
suas conexões e espaços por novas tecnologias entre os seus 
moradores. 

Ishida e Isbister (2000); 
Yovanof e Hazapis (2009); 
Lee, Hancock e Hu (2014) 

A cidade é uma comunidade formada por uma infraestrutura 
computacional flexível orientada para serviços com padrões 
abertos a inovação que atendam sua população. 

Komminos (2008) As cidades são territórios que possuem sistemas de inovação e 
com instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica com foco 
na gestão do conhecimento e baseada no ambiente virtual, na 
gestão colaborativa e nos espaços de inovação. 

Steventon (2010) São ambientes inteligentes implantados através de tecnologias de 
informações e comunicação criando espaços inteligentes em 
áreas urbanas.  

Giffinger et al. (2007); Papa 
et al. (2015) 

A cidade inteligente é formada por campos-chaves formados 
pelas seguintes áreas, como: economia inteligente, governança 
inteligente, convivência inteligente, ambiente inteligente e 
mobilidade inteligente. 

Holands (2008); Washburn 
et al. (2009); Anthopoulos e 
Fitsilis (2010), Petrolo, 
Loscri e Milton (2014) 

As cidades inteligentes visam tornar os componentes de 
infraestrutura e serviços essenciais de uma cidade mais 
inteligente, interligado e eficiente ao seu usuário. 

Jang e Suh (2010) É uma cidade monitorada pelas autoridades através de uma rede, 
e por outro lado, os usuários podem acessar os serviços 
independentemente de qualquer lugar que esteja.  

Leem e Kim (2013); Hall et 
al. (2000) 

As cidades podem ser classificadas relacionando o seu nível de 
tecnologias que ela aplica e adota para sua população. 

Petrolo, Loscri e Milton 
(2014) 

Cidades inteligentes utilizam padrões abertos para a 
interoperabilidade, nesse caso, dois componentes de um sistema, 
desenvolvidos como ferramentas diferentes, de fornecedores 
diferentes, podem ou não atuar em conjunto, gerando aos 
cidadãos serviços utilizados em áreas urbanas. 

Rizzon et al. (2017 Uma cidade inteligente é uma cidade que investi em tecnologias 
e aplica o aprendizado social de suas mudanças ocorridas para 
atingir o propósito de integração e interligação dos diferentes 
sistemas que regem a vida em sociedade.  

Hatuka et al. (2018) 
 

É uma cidade que utiliza para sua eficiência e crescimento 
econômico, aspectos como: globalização, criatividade, 
sustentabilidade, resiliência e inteligência dentro de um contexto 
de mudanças climáticas e dinâmicas sociais dentro das 
comunidades urbanas. 

Caragliu e Bo (2019)  A cidade inteligente desenvolve investimentos em áreas, 
humanas, sociais, de transporte e infraestrutura de comunicação 
moderna, conduzindo a um crescimento econômico sustentável e 
de elevada qualidade de vida. 

Fonte: Adaptado de Droege (1997), Ishida e Isbister (2000), Yovanof e Hazapis (2009), Lee, Hancock 
e Hu (2014), Komminos (2008), Steventon (2010), Giffinger et al. (2007), Papa et al. (2015), Holands 
(2008), Washburn et al. (2009), Anthopoulos e Fitsilis (2010), Petrolo, Loscri e Milton (2014), Jang e 
Suh (2010), Leem e Kim (2013), Hall et al. (2000), Caragliu e Bo (2019) e Hatuka et al. (2018). 

 

De forma geral, os conceitos de cidades inteligentes podem ser estruturados 

por campos-chaves, indicadores, categorias ou pilares. Nesse caso, são 

apresentadas, a seguir, visões diferentes de como estruturar uma cidade inteligente. 

Uma cidade inteligente pode ser estruturada, analisada e evoluir por campos-
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chave e indicadores idênticos ou semelhantes, com o passar do tempo, em 

diferentes cidades, em diferentes estágios socioeconômicos, econômicos e 

ambientes, contribuindo para a evolução destas características (GIFFINGER et 

al.,2007). Alawadi et al. (2012) afirmam que existe a visão de oito categorias para a 

composição das cidades inteligentes, que são: tecnologia, gestão e organização, 

contexto político, governança, pessoas e as comunidades, a economia, construção 

de infraestrutura e o meio ambiente que primam pelo bem-estar do cidadão.  

Em outra perspectiva, Joshi et al. (2016) mencionam a composição da Cidade 

Inteligentes por seis pilares: o social, da gestão, da economia, dos aspectos legais, 

da tecnologia e da sustentabilidade. 

Em outras abordagens, autores enfatizam a especificação de quais tecnologias 

são usadas nas cidades inteligentes em torno do bem-estar de seus usuários que 

utilizam os seus serviços públicos ou privados. 

Pesquisas descrevem o conceito de Indústria 4.0 (I4.0) como um segmento 

próximo das Cidades Inteligentes, sendo que a integração de tecnologias de 

computação está presente em todos os processos da cidade (LOM et al., 2016, 

POSTRÁNECKÝ; SVÍTEK, 2017).  

De acordo com Singh et al. (2020), a integração dos dispositivos físicos ao 

mundo cibernético por redes computacionais com dispositivos e sensores para 

aplicações inteligentes na cidade inteligente, faz com que a infraestrutura dessa 

cidade evolua a padrões de melhoria constante do seu desempenho. Dessa forma, 

a infraestrutura é orientada por tecnologias da Indústria 4.0, como IoT, baseada em 

Aprendizado Profundo (Deep Learning), Blockchain, Armazenamento em Nuvem, 

resolvendo problemas de latência de comunicação, centralização e escalabilidade 

dos aplicativos e sistemas informatizados utilizados. 

Os conceitos sobre cidades inteligentes nessa revisão de literatura descrevem 

que houve o avanço do grau de autonomia dos serviços prestados com o uso de 

tecnologias específicas ou um sistema delas. Portanto, a informação para os 

usuários em áreas urbanas melhorou através de conceitos como conectividade, 

digitalização e virtualidade entre serviços prestados e as tecnologias disponíveis. Os 

autores do final século XX e início século XXI expõem a diferença entre tecnologias 

e serviços com o intuito de gerar bem-estar social e qualidade de vida para o cidadão.  

Outro ponto de vista que a revisão da literatura aborda são as críticas ao 

conceito de cidades inteligentes, o que se torna uma parte relevante para o avanço 
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da análise das lacunas não exploradas em pesquisa. O próprio uso do termo cidades 

inteligentes de maneira indiscriminada e superficial a diversos interesses de grupos 

específicos, que podem trazer um viés parcial, único, não democrático e não 

compartilhado de aplicação da cidade inteligente a sociedade como um todo. Em sua 

profundidade, portanto, existem autores que criticam o conceito de cidade inteligente 

descrevendo impactos negativos ou limitações ao termo. 

Rizzon et al. (2017) explicam que apesar de todo o investimento em tecnologias 

para se tornar uma cidade inteligente, se não houver a participação e se não for 

observado o aprendizado social dessas mudanças, elas poderão não atingir o 

propósito de integração e interligação dos diferentes sistemas que regem a vida em 

sociedade. Portanto, todos os profissionais envolvidos no planejamento urbano, 

podem ser influenciados por interesses que não o benefício coletivo da 

comunidade/cidade onde estão inseridos. A relevância do cidadão como ator ativo, 

exigente, o transforma em um agente de mudança de seu meio. 

Incluindo Bria e Morozov (2020), esses autores alegam que a aplicação do 

conceito de cidades inteligentes pode trazer enormes custos políticos e sociais, 

mesmo que entreguem soluções nas cidades que anteriormente por meios políticos. 

Existem pontos na obra que auxiliam a entender essa perspectiva sobre as cidades 

inteligentes como:  

 

• O controle e a deliberação democrática que era dos cidadãos e governos são 

repassadas às empresas de tecnologia; 

• O domínio de multinacionais de tecnologias que prestam serviços à cidade 

inteligente e, caso ocorra um apagão serviços por essa empresa, é possível um 

ambiente caótico e sem resiliência; 

• A falta de privacidade e policiamento preditivo pelo uso das tecnologias, afetando 

a liberdade do indivíduo, os autores Jang e Suh (2010) também exploram parte 

desse tema com importância a cidade inteligentes como um todo;  

• A necessidade de estabelecimento de estratégias regulatórias sobre os dados 

dos cidadãos, onde possa haver neutralidade entre as ações do governo municipal 

e as empresas de tecnologias, é importante mencionar que a ISO 37122 também 

comenta este ponto. Nesse ponto, discute-se a relação sustentável entre as 

operadoras de transporte, os governos municipais e as empresas de tecnologia na 

criação e desenvolvimento das cidades inteligentes; 
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• A “gentrificação” dentro da cidade inteligente é acelerada pelo processo 

tecnológico. O processo de gentrificação é quando o mercado imobiliário substitui a 

população mais pobre pela nova classe média, mudando o perfil de um bairro, por 

exemplo. Dessa forma, acontece uma mudança no perfil econômico e social daquela 

localidade (GLASS, 1964); 

•  Tudo pode ser tornar “solucionismo tecnológico”. Esse conceito significa que 

para todos os problemas, temos uma resposta rápida e genérica para resolvê-lo com 

o uso de tecnologias de última geração (BRIA, MOROZOV, 2020). Por exemplo, por 

que um governo investiria na reconstrução dos arruinados sistemas de transporte 

público, tendo a opção de simplesmente usar Big Data para criar incentivos 

personalizados para cada passageiro, a fim de desencorajá-los a fazer viagens em 

horários de pico? Dessa forma o solucionismo é reativo, porque ele desarma, 

desativa e descarta toda alternativa política, portanto o solucionismo tecnológico, 

limita a resolução dos problemas a apenas o uso de tecnologias, não priorizando o 

cidadão, mas sim o mercado onde ele está inserido e consumo dessas tecnologias, 

sem a devida análise específica.  

Para Bria e Morozov (2020), o processo de emancipação tecnológica, também 

pode nos tornar escravizados e dependentes por essas tecnologias nas cidades 

inteligentes, deixando um legado sombrio de falta de participação compartilhadas 

nas decisões da cidade e gerando uma gestão democrática do município deficiente.  

Um ponto crucial será a discussão sobre a soberania tecnológica de cada 

município onde está inserida nesta cidade inteligente, dessa forma, serão criados 

subsídios para que a neutralidade entre governos e empresas de tecnologia possam 

ser mais assertivos ao perfil de cada região ou área da cidade inteligente.  

Portanto, Bria e Morozov (2020) contemplam uma agenda do futuro, em que 

podemos alinhar o planejamento urbano da cidade inteligente a práticas 

sustentáveis. Hall (2000) já declarava dois pontos fundamentais a serem analisados 

na cidade inteligente, o seu “progresso”, em que se investe na infraestrutura física, 

operacional e sustentável, e o seu “futuro”, que exige repensar as relações entre 

governo, gestores municipais, empresas, academia e pesquisa neste contexto de 

cidade inteligente.  

Acrescentando Pagnoulle e Poole (2016) à revisão, eles descrevem que a 

retórica implantada em torno da cidade inteligente prioriza os requisitos de eficiência, 

otimização, previsibilidade, facilidade e segurança. Porém, para se alcançar esses 
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requisitos, talvez o mais inteligente dos projetos de cidades inteligentes não precise 

de sensores e computadores, ou uma rede de computadores implantada no tecido 

urbano pelo planejamento urbano apenas. Mas, de ouvir o perfil de quem são a base 

da pirâmide social, os cidadãos comuns que utilizam os serviços da cidade. Ao invés 

de priorizar o que seria apenas, as tomadas de decisão exclusivas de empresas de 

tecnologias e governantes.  

Esse conceito de Pagnoulle e Poole (2016), de certa forma, se assemelha ao 

conceito de Breuer, Walravens e Ballon (2014), de bottom-up, sobre a capacidade 

de tomadas de decisão do cidadão comum nas escolhas da cidade inteligente, e de 

top-down, sobre a capacidade de decisão das empresas de tecnologia e governantes 

apresentados na seção de Introdução desta tese. Isso impacta no requisito de 

“neutralidade tecnológica” proposto pela norma ISO 37122 sobre a certificação de 

cidades inteligentes e sustentáveis para a implantação e indicadores e suas 

tecnologias de acordo com a necessidade de cada população, em cada área da 

cidade inteligente. 

Segundo Mosco (2019), as cidades inteligentes são impulsionadas pela 

tecnologia que aprofundam a vigilância e transferem a governança urbana para 

executivos corporativos não eleitos e parcerias público-privadas, gerando assim, a 

diminuição do processo democrático de escolhas do cidadão e da sua tomada de 

decisão sobre quais serviços e tecnologias podem contribuir para o bem-estar da 

população que reside na cidade inteligente.  

Ao finalizar esta revisão da literatura sobre cidades inteligentes, é possível 

refletir que os conceitos, proposições de indicadores para formação de suas 

estrutura e críticas ao termo pelos autores irão impactar no transporte de massa, já 

que ele está inserido na mobilidade urbana, em que é parte sensível da área de 

mobilidade urbana em uma cidade inteligente.  

Por exemplo, foram constatados o uso de Ônibus Elétrico a Bateria – OEB 

(Battery Electric Buses - BEBs), de ônibus elétricos (E-buses), VLT inteligente (Smart 

Tramways) e o metrô com um conjunto de tecnologias a disposição para a melhoria 

da comunicação e informação inteligente e da sustentabilidade ambiental.  

Algumas pesquisas apontam de novas tecnologias aos já tradicionais modos 

de transporte de massa no século XX. No contexto das cidades inteligentes e seus 

sistemas transporte de massa, podem ser encontradas as seguintes tecnologias 

embarcadas detalhadas pelos seguintes autores, como é observado no Quadro 8: 
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Quadro 8 - Tecnologias inteligentes  e sustentáveis no transporte de massa em cidades inteligentes 
do inicio doséculo XXI 

Autores 
Modos de 
transporte 

Tecnologias 

Shaikh et al. (2020) 

Ônibus 
Elétrico 
(E-Bus)  
 
 
 
 
 
  

Aplicativos/Rastreamento 

Soni e Upadhyay (2016) Fonte de energia verde 

Utsumi et al. (2013) Eficiência energética E sustentável  

LI et al. (2013) Eficiência energética eólica sustentável 

Zhang et al. (2017) Energia elétrica e otimização de rotas 

Liberto et al. (2018) Eficiência energética e sustentável 

Piazza et al. (2019) 
Rede elétrica e inteligentes e Mobilidade 
Inteligente  

Gabbar et al. (2019) Fonte de energia limpa 

(Meishner et al. (2017) Eficiência energética e sustentabilidade 

Ferguson et al. (2019) Transição para eletrificação 

Kadam et al. (2018) Ônibus Inteligente 

Muthuselvil et al. (2019) 
Sistemas de ônibus inteligentes baseado 
em Internet das Coisas 

Velásquez et al. (2011) Ônibus a bioetanol 

Mouratidis e Serrano (2020) 

Ônibus a 
bateria 
(Battery 
Electric Bus – 
BEB) 
 
 
 
 
 
 
  

Ônibus autônomo 

Correa et al. (2019) 
Eficiência e transição energética entre 
Diesel, Híbrido, Elétrico e com Células de 
Combustíveis 

Lv et al. (2021) Aprendizado Profundo (Deep Learning) 

Tesar et al. (2020) Vida útil da bateria e demanda de energia 

Holland et al. (2021) Eficiência energética e sustentabilidade 

Ke et al. (2020) 
Rede inteligente, energia residual e energia 
eólica 

Mahmoud et al. (2016) 
Fontes alternativas de energia híbrida, 
célula de combustível e bateria 

Majumder et al. (2019) 
Carga adicional por carregamento 
fotovoltaico 

He et al. (2020) 
Eficiência energética e sustentabilidade por 
carregamento inteligente 

Ma et al. (2021) Eficiência Energética e Rede Inteligente 

Belhassen et al. (2019) 

Veículo leve 
sobre trilhos 
(VLT)  

Algoritmos e técnicas de detecção facial e 
objetos por aplicativo 

Popescu e Popescu (2013) Rede inteligente e energias renováveis 

Vernard et al. (2009) 
Dispositivo computacional em tempo real 
para deficientes visuais 

Chen et al. (2019) Aprendizado Profundo (Deep Learning) 

Retscher e Bekenova (2020)   Wi-fi e sensores 

Akcin et al. (2016) Eficiência energética e sustentabilidade 

Savchuk e Nahorny (2020) Tecnologias sustentáveis e ecológicas  

Kim et al. (2021) 

 
 
Metrô 
  

Big Data e Inteligência Artificial  

Piao et al. (2020) 
Aprendizado Profundo (Deep Learning) e 
Realidade Virtual 

Kang et al. (2020) Eficiência energética por algoritmos 

Loy-Benitez et al. (2020) Sensores para qualidade do ar 

Jafari et al. (2021) 
Energia de ruptura regenerativa 
(Regenerative Breaking Energy - RBE)  

Fonte: Adaptado de Shaikh et al. (2020), Soni e Upadhyay (2016), Utsumi et al. (2013), Li et al. (2013), 
Zhang et al. (2017), Liberto et al. (2018), Piazza et al. (2019), Gabbar et al. (2019), Meishner et al. 
(2017), Ferguson et al. (2019), Kadam et al. (2018), Muthuselvil et al. (2019), Velásquez et al. (2011), 
Mouratidis e Serrano (2020), Correa et al. (2019), Lv et al. (2021), Tesar et al. (2020), Holland et al. 
(2021), Ke et al. (2020), Mahmoud et al. (2016), Majumder et al. (2019) e He et al. (2020). 
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Os sistemas “e-bus” são ônibus com baterias elétricas acopladas como fonte 

de combustível e com tecnologias digitais para comunicação. Mesmo que parcial, a 

eletrificação da frota de ônibus no transporte público contribui para a redução das 

emissões de poluentes associadas ao tráfego, bem como o consumo de combustível 

e de eletricidade (VALENTI, et al., 2017; BRENNA et al., 2019). 

Conforme Elma e Garbber (2020), o carregador ultrarrápido é um fator chave 

crítico para a eletrificação do transporte de e-buses, o transporte público tem um 

grande potencial para reduzir a emissão de carbono com a transição para e-buses. 

Outro ponto sobre e-buses, de acordo com Justino et al. (2014), é a evolução natural 

dos veículos de transporte público para o sistema do Bus Rapid Transit (BRT), 

porém, o peso e o volume das baterias são um desafio para os veículos eletrificados. 

O sistema de transporte público de e-bus pode ser aprimorado em conjunto com o 

sistema de wi-fi para o aumento de sua capacidade em caso de emergências e 

desastres (LIN et al., 2016).  

Nos VTL, os benefícios da aplicação de técnicas de Big Data sobre dados 

originados por dispositivos baseados em Internet das Coisas implantados em cidade 

inteligentes conseguem entender o perfil do viajante (MORENO et al., 2016). O 

conceito de um VLT inteligente (Smart Tram) em uma cidade inteligente está 

associado à emissão zero de combustíveis e à direção autônoma, migrando as 

tecnologias dos automóveis para o setor elétrico de VLT, aumentando a capacidade 

da segurança no trânsito (DI PALMA, et al. 2020). 

Nas cidades inteligentes, os metrôs utilizam, no controle do tráfego de 

passageiros, novos algoritmos de previsão de demanda para a definição do perfil do 

passageiro fiel, com base nos padrões de mobilidade. Utilizando métricas, como a 

lealdade, a hora, a localização e o clima, conseguem melhorar a exatidão da previsão 

da demanda (WANG et al., 2018a). Nas estações do metrô, são combinadas as 

tecnologias de Internet das Coisas e Computação em Nuvem para criar uma 

tecnologia digital assistida, de forma que possam ser identificados os objetos 

perdidos ou deixados pelos usuários, proporcionando maior autonomia para os 

usuários encontrá-los com maior facilidade (DE OLIVEIRA NETO; KOFUJI, 2016).   

Nos modos de transporte massa VLT e trens, houve evoluções para o sistema 

de bilhetagem, porém, ainda existe a evasão de tarifas. Uma solução, nesse caso, é 

a Radio Frequency Identification (RFID) à distância, que traz benefícios ao controle 

das tags em substituição da inspeção manual de bilhetes (KHOEBLAL et al., 2015).  
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Já os smartphones e aplicativos têm o papel importante de integrar todas as 

informações de diferentes modalidades de transporte para os usuários. Wang et al. 

(2018b) aplicam a detecção dos modos de transporte com sensores de baixo consumo 

de energia, usando redes neurais recorrentes com base em learning Machine, 

superando o sistema de Global Positioning System (GPS), reduzindo o uso da energia 

dos smartphones e o consumo de internet móvel para procurar modos de transporte 

como carros, ônibus, metrôs e trens. Isso afeta diretamente o gerenciamento do 

tráfego e o planejamento do transporte urbano. Bucher et al. (2019) esclarecem que 

a mobilidade sustentável é possível a partir de dados de rastreamento de atividades 

e monitoramento de localização para proporcionar às pessoas um eco-feedback por 

smartphones sobre seus próprios padrões de mobilidade. Assim, pretende-se 

estimular as pessoas a adotar mais opções de mobilidade urbana eficiente e 

sustentável reduzindo a duração percurso, consumo de energia, emissão de dióxido 

de carbono (CO2), média do tempo de viagem e meio de transporte.  

Um aspecto apontado nesta revisão de literatura é que em algumas pesquisas 

existem conexões diretas com as cidades inteligentes, enquanto em outras, não. O 

modelo de transporte de massa para uma cidade inteligente no transporte público, 

fixa-se em pesquisas de cidades europeias, norte-americanas ou asiáticas, 

historicamente pelo levantamento do estado-da-arte. 

 O que se deve notar, no que foi levantado nesta subseção, é que as cidades 

inteligentes utilizam tecnologias inteligentes e sustentáveis para mitigar riscos de 

mobilidade urbana. E o que muda para o entendimento do desempenho no transporte 

público é a alta conectividade dos dados pelas Tecnologias de Informação e 

Comunicação e a preocupação com os rigorosos protocolos de sustentabilidade para 

o meio ambiente. Assim, pode-se afirmar que grande parte da literatura busca 

indicadores para uma possível mobilidade urbana com critérios inteligente e 

sustentável. As respostas rápidas em tempo real demandadas pelos ambientes 

urbanos e metropolitanos, visam otimizar os processos para tomada de decisão 

assertivas essenciais aos usuários do transporte de massa durante os horários de 

pico do fluxo de passageiros (em que o sistema de transporte exige maior atenção 

aos processos no percurso).   

Para a tecnologias sustentáveis, as fontes de energia de combustíveis 

renováveis como a gás, etanol, bateria, elétrica, eletrificada ou mesmo células hibridas 

de combustão de hidrogênio/ bateria, passam a serem prioritárias para diminuição da 
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poluição atmosférica e sonora, gerando níveis de sustentabilidade ao meio ambiente.  

A partir deste ponto desta tese, passamos a considerar o transporte de massa 

(ou público) um transporte inteligente e sustentável, de acordo como as definições das 

publicações datadas no início dos séculos XX e XXI utilizadas nesta revisão da 

literatura. Ele é, portanto, caracterizado pelo uso de tecnologias que se diferenciam 

por processos de digitalização e do uso de energias renováveis. 

 

1.1.4.5 Síntese do referencial teórico resumido  

 

 Nesta subseção apresentamos e propomos as quatro dimensões da evolução 

do transporte de massa que se estruturam em: 

 

• Dimensão 1 - criação dos modos de transporte de massa. 

• Dimensão 2 - comunicação com o usuário no transporte de massa. 

• Dimensão 3 - governança no transporte de massa. 

• Dimensão 4 – fonte de energia e sustentabilidade no transporte de massa.  

 

  As dimensões para o transporte de massa remetem aos achados pelos 

métodos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e revisão da literatura nas 

subseções anteriores. É importante ressaltar que o conceito de dimensão, está na 

extensão do que é mensurável (em todos os sentidos) e, dessa forma, traz a reflexão 

do que determina a porção de espaço ocupada por um corpo (tamanho, proporção) 

ou um problema dado a complexidade temporal (OXFORD LEARNER´S 

DICTIONARIES, 2022). Assim, as quatro dimensões do transporte de massa nos 

séculos XIX, XX e início do século XXI pesquisadas trazem esse corpo, tamanho e 

proporção para a evolução do transporte de massa.  

 Dessa forma, a evolução do transporte de massa ocorreu através dessas 

dimensões após levantamento da fundamentação teórica resumida. Lembrando que 

o sistema de transporte urbano de passageiros é parte da preocupação do 

planejamento urbano, que se tornou um sistema vital para que a cidade inteligente 

consiga oferecer seus serviços de locomoção atualizados ao usuário gerando melhor 

desempenho para a mobilidade urbana.   

 A Figura 1, a seguir, ilustra a estrutura da evolução do transporte de massa e suas 

quatro dimensões proposta neste trabalho. 
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                              Figura 1 - Dimensões da evolução do transporte de massa. 
                              Fonte: O autor 

 

Dimensão 1 - Criação dos modos de transporte de massa 

 

 Do ponto de vista da dimensão criação dos modos de transporte de massa, os 

bondes e ônibus, nos séculos XIX, XX e início de XXI, foram relevantes para a 

configuração do transporte de massa a partir da evolução dos sistemas energéticos 

de tração animal ao diesel e com as fontes de energia alternativas (a gás, bateria, 

elétrica ou de célula de hidrogênio). No final do século XIX, surgem os trólebus e 

metrôs com maior capacidade do sistema energético e de transporte de passageiros, 

formando o sistema energético eletrificado em grandes cidades. Os trólebus, entraram 

em desuso devido à capacidade do seu sistema de operação, tornando-os obsoletos, 

e foram substituídos pelos ônibus a diesel, entre o início do século XX e meados do 

século XX. Nos meados do século XX, surgem a transformação do conceito de bondes 

para sistema de VLT, cuja estrutura metroferroviária é menor em tamanho e 

velocidade (para os chamados VLTs de superfície), se comparados ao metrô. 

Atualmente os ônibus, VLTs e metrôs são a formação mais comum de um sistema de 

transporte de massa dentro do transporte público em uma grande cidade.  

 

Dimensão 2 – comunicação com o usuário do transporte de massa 

 

 Do ponto de vista da dimensão comunicação com o usuário do transporte de 

massa, ao longo dos meados do século XX ela foi alterada, de uma comunicação 
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manual e presencial entre os motoristas e maquinistas , usando máquinas mecânicas 

sem interatividade de sistemas, para o Intelligent Transportation Systems, que 

operavam o monitoramento do sistema de transporte por redes de computadores e 

satélites conectados às centrais de operação das operadoras de transporte. Até o final 

da década de 1990 e início de 2000, a Internet e a globalização ainda estavam em um 

processao transitório para a virtualização em diversos países do mundo, se 

comparado à expansão da capacidade dos tempos atuais.  No final do século XX e 

início do século XXI começam as operações de planejamento e monitoramento dos 

sistemas de transporte de massa em conjunto com tecnologias Terceira e Quarta 

Revolução Industrial. Os ITSs passam a transferir suas operações computadorizadas 

e armazenadas em centros de operações de transporte urbano para o processo de 

virtualização e hiperconexão controlados pelas empresas de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TICs).  

 

Dimensão 3 – governança no transporte de massa  

 

 Do ponto de vista da governança no transporte de massa no século XIX, a 

tomada de decisão para criação e implantação dos modos de transporte de massa 

bondes, ônibus e metrôs estava apenas vinculada aos gestores municipais e às 

grandes corporações locais que financiavam as pesquisas. Muitas vezes, tem-se as 

mesmas pessoas e/ou empresas desempenhando os papéis de empreendedores e 

proprietários industriais das construtoras e montadoras desses modos de transporte 

— como foi o caso de John Stephenson (1983), empreendedor do bonde; Stanislas 

Baudry (1826), empreendedor do ônibus; da Metropolitan Railway em Londres (1863), 

o metrô a vapor e pneumático; e a City & South London Railway (1890), idealizadora 

do metrô com trilhos eletrificados. Por um lado, isso facilitava o poder decisório de 

aplicação e massificação desses modos de transporte no sistema de transporte 

público, de maneira que a tomada de decisão ficava concentrada entre gestores 

municipais e as grandes corporações, e o cidadão que utilizava o transporte público 

tinha pouca ou nenhuma representatividade e influência na tomada de decisão e na 

gestão do transorte público. Por outro lado, ainda havia a lacuna de um histórico de 

viagens e de pesquisa acadêmicas que contribuissem para o entendimento das 

necessidades do viajante no transporte público e dos atributos que lhe gerassem 

maiores benefícios e, consequentemente, equilibrio decisório entre gestores 
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municipais, grandes corporações, inventores e cidadão para o planejamento do 

transporte público.  

 Muda-se o foco com o início do século XX com a primeira e a segunda guerra 

mundial e, com isso, o impacto das novas tecnologias produzidas por ela, sobretudo, 

das grandes corporações multinacionais e transnacionais de fabricação de ônibus e 

metrôs expandem-se seu grau de influência na tomada de decisão da governança do 

transporte de massa junto dos governantes locais. 

 Em meados e no fim século XX, o planejamento urbano, juntamente com a 

mobilidade urbana e o sistema de transporte de massa, começam a receber 

influências das empresas de eletrônica para implantação dos ITSs, de motores a 

combustão para ônibus e de eletrificados para os sistemas metroferroviários. Essa 

governança no transporte de massa é compartilhada entre os agentes  que formam a 

estrutura do transporte de massa — que são compreendidos como o governo 

municipal—, as empresas prestadoras de serviços — em muitos casos, empresas de 

tecnologia—, as operadores de transporte e o cidadão.  

 Porém, discute-se, na literatura, o papel da governança compartilhada entre 

cidadão e gestores públicos no planejamento urbano, incluindo o transporte público. 

A tomada dos interesses da cidade deveria ter a neutralidade entre os agentes, 

proporcionando o bem-estar e a qualidade de vida de todos, de uma forma menos 

desequilibrada ao interesse particular das corporações de tecnologia. No final do 

século XX e início do século XXI, são criados modelos de compartilhamento de 

tomada de decisão entre o cidadão e o governante, buscando maior grau de 

neutralidade em relação aos interesses das empresas de tecnologia, em especial, às 

empresas que implantam tecnologias da Terceira e Quarta Revolução Industrial com 

o intuito de facilitar a relação do usuário com a cidade inteligente e com a comunicação 

através das TICs.  

 Uma crítica muito presente como plano de fundo no cenário do século XXI sobre 

“tecnologias, cidades inteligentes e cidadãos” para alguns autores pode ser perversa, 

com um fluxo sequenciado de interesse de emancipação tecnológica do cidadão, 

depois escravização tecnológica do cidadão pela dependência dessas tecnologias. 

Segundo Bria e Morozov (2020), o processo de escravização tecnológica, acontece 

quando o indivíduo, após exposição contínua pela interação com tecnologias na 

cidade inteligente, passa a ser dependente dela, a ponto de reduzir ou perder sua 

liberdade e autonomia de escolha dessas tecnologias ou processos que lhe 
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beneficiam de uma forma plena como cidadão. Sem opções as novas estratégias e 

processos, que não seja o tecnológico, o indivíduo passa a ser escravo de tecnologias 

impostas por outros agentes. O transporte de massa em cidades inteligentes pode ser 

incluído nessa discussão, considerando decisões tomadas apenas pelos gestores 

municipais, operadores de transporte e empresa de tecnologias. 

 Em outro extremo, os autores descrevem a emancipação tecnológica, 

caracterizada pelo uso independente e autonômo de cada cidadão das tecnologias da 

cidade inteligente, sem interferência do Estado. A neutralidade tecnológica é 

caracterizada pelo equilíbrio na tomada de decisão, no planejamento e no uso das 

tecnologias na cidade inteligente, sem o interesse ou favorecimento a um único agente 

da cidade inteligente, de forma abritária de outros agentes como cidadãos. É o 

princípio de que o Estado não deve impor preferências a favor ou contra tipos 

específicos de tecnologia (ISO 37122; BRIA, MOROZO, 2020).   

 Portanto, os agentes da cidade inteligente necessitam buscar mecanismos 

equânimes para manter a neutalidade tecnológica entre os agentes de uma cidade 

inteligente. Dessa forma, o transporte público e o uso de tecnologias deve se 

preocupar também com a essa perspetctiva do usuário (cidadão) que seria o agente 

com menos poder em reivindicar melhorias no transporte de massa.  

 Em numa visão futurista e ideal, o planejamento urbano de uma cidade perfeita é 

feito em ambientes monitorados e padronizados que resolvam desafios e limitações 

locais da cidade inteligente.  

 

Dimensão 4 – fonte de energia e sustentabilidade no transporte de massa  

 

 Do ponto de vista da fonte de energia sustentabilidade no transporte de 

massa, as fontes de energia são determinantes para a qualidade do ar. Nesse quesito, 

acontece uma mudança a partir do final do século XX e início do século XXI, com a 

preocupação do planejamento urbano em reestruturar as cidades como inteligentes 

como um modelo de uso de tecnologias sustentáveis para diminuir o impacto da 

poluição atmosférica e sonora ao cidadão com fontes de energia alternativas e 

renováveis no transporte público.  

 Para as tecnologias ligadas à sustentabilidade, são resgatadas as soluções 

propostas de fontes de energia do século XIX — como a gás, a bateria, elétrica —, 

com novas propostas de inovações e atualizações tecnológicas aos modos de 
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transporte de massa. O propósito do uso do eixo tecnologia-sustentabilidade vai além 

da concentração da tomada de decisão entre as empresas tecnologias e as ações dos 

governantes locais. Ele busca da neutralidade entre os interesses do cidadão, governo 

e iniciativa privada, considerando o sistema de transporte de massa de cada cidade 

como um sistema único, complexo e sistêmico que precisa de uma avaliação 

especifica daquela comunidade, não buscando apenas o solucionismo tecnológico. 

Portanto, tecnologia e sustentabilidade se tornam complementares e intrínsecas em 

sua funcionalidade e uso pelo cidadão na cidade inteligente.   

 Uma perspectiva fundamental vista ao longo da literatura do referencial teórico 

resumido é que é possível perceber que, para cada surgimento de uma nova 

tecnologia para o transporte de massa, seja ela ligada a melhoria do transporte de 

passageiros, comunicação dos passageiros e para os sistemas energéticos, havia 

sempre essa evolução após uma grande revolução industrial, sendo ela, posterior ou 

transitória à primeira, segunda, Terceira e Quarta Revoluções Industriais.  

 Percebe-se que no século XIX existia uma forte tendência á mecanização com 

energia a vapor nos modos de transporte de massa. No início do século XX e meados 

do século XX, existia a predominância de processo de eletrificação com urbanização 

aos modos de transporte de massa. Em meados do século XX e início do século XXI, 

os modos de transporte de transporte passaram a serem vistos, não de maneira única 

como frotas de veículos por operadoras de transporte, mas como um sistema de 

transporte em que as tecnologias eletrônicas e de energias não renováveis como o 

combustível fóssil começam a se destacar pelo uso dos governos no transporte 

público e no planejamento urbano para suprir demandas da mobilidade urbana.  

 Após a apresentação do referencial teórico e das quatro dimensões dos modos 

de transporte de massa e seus sistemas de tecnologias digitais e de fontes de 

energias alternativas e renováveis, passaremos à seção de Metodologia Resumida,   

que descreverá a metodologia utilizada para a composição desta tese e dos Artigos 

1, 2 e 3, que a compõem.  

 

1.1.5 Metodologia Resumida  
 
 
 Neste estudo, realizou-se uma pesquisa exploratória/descritiva, tendo como 

objeto de estudo a evolução dos modos de transporte urbano de massa e suas 
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tecnologias ao longo do tempo. Foi realizada uma pesquisa documental para 

compreender o cenário das tecnologias inteligentes e sustentáveis embarcadas em 

ônibus, metrôs, VLTs.  

 As tecnologias inteligentes e sustentáveis vêm sendo aplicadas no transporte de 

massa principalmente entre meados do século XX, final do século XX e início do 

século XXI, tendo ainda um número limitado de publicações em que as várias 

tecnologias e fontes de energia são consolidadas. Os dados socioeconômicos e 

econômicos coletados contribuíram para o entendimento de que as tecnologias 

inteligentes e sustentáveis são necessárias para melhorar a aplicação e o 

desempenho do modelo dos indicadores propostos, sendo eles requisitos para 

classificar o transporte de massa nas cidades inteligentes em prol do acesso 

democrático e universal ao transporte público pelos cidadãos, trazendo uma análise 

crítica ao estudo.  

 É possível verificar que os dados socioeconômicos econômicos coletados 

influenciaram no estudo sobre a perspectiva de o ser humano estar em áreas 

vulneráveis pela falta de efetividade da gestão pública no transporte de massa a quem 

necessita. Para a conexão de ideias discutidas nas seções de síntese do referencial 

teórico e a proposição das dimensões da evolução do transporte de massa, a 

metodologia no presente estudo que foi dividida em três etapas: 

• Pesquisa documental: fez-se um levantamento dos dados bibliográficos e 

documentais, utilizando-se de dados secundários extraídos de sites especializados, 

de sites de prefeituras, secretarias de transporte público ou de mobilidade urbana, 

a fim de coletar dados dos modos de transporte de massa (transporte público), suas 

fontes de energia e as tecnologias utilizadas, levando em consideração sua 

composição e concentração nas cidades analisadas. Nessa primeira etapa, 

objetivou-se coletar dados para entender a distribuição dos sistemas de transporte 

de massa nessas cidades, identificando como estão estruturadas e seus atores 

envolvidos (governos e empresas consorciadas de transporte público). Essa parte 

do trabalho foi responsável pelo fornecimento dos dados secundários utilizados nas 

análises quantitativas e quantitativas dos artigos.  

 

• Pesquisa bibliográfica: foram feitas pesquisas sobre o tema em fontes 

acadêmicas como livros e artigos científicos, utilizando as bases de dados 

disponíveis (por exemplo, IEEE Xplorer, Sicence Direct, DOAJ e Scielo). 
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• Resultados e Discussões: foram aplicados os dados coletados, tanto 

bibliográficos/documentais quanto numéricos, para a produção de artigos cujas 

metodologias estão descritas a seguir. Resumidamente, os artigos são de cunho 

bibliográfico para entendimento dos períodos ou fases em se podem classificar os 

sistemas de transporte públicos de massa e que em fase estamos atualmente, 

considerando as características desses transportes. 

 No primeiro artigo, utiliza-se do método de análise de redes sociais os sistemas 

de transporte de massa associado à análise dos desempenhos, correlações entre 

variáveis e possíveis cidades inteligentes outliers. No segundo, existe o tratamento 

de uma análise textual relacionado à revisão da literatura coletada para os atuais 

anos do século XXI. No terceiro, utiliza-se o estudo de caso múltiplo com a técnica 

de triangulação de três bases de dados.  

  

 

1.1.5.1 Métodos Utilizados nos Artigos 
 
Artigo 1  

 
 O primeiro artigo teve como objetos de pesquisa os modos de transporte coletivo, 

tecnologias inteligentes de transporte e fontes de energia em cidades inteligentes 

com população urbana até 500.000.00 habitantes. O objetivo foi analisar as redes de 

transporte urbano de massa, suas tecnologias, suas fontes de energia e a influência 

dos dados econômicos.   

 Os dados foram coletados em websites dos governos oficiais e empresas 

consorciadas de dezesseis cidades iberoamericanas. Foi verificada a distribuição da 

rede, aplicando o método quantitativo de redes de empresas chamado de Social 

Analysis Network (SNA), utilizando os softwares Ucinet 6.7® e Netdraw.   

 Os resultados descrevem o uso simultâneo de Sistemas Inteligentes de 

Transporte com fontes de energia de combustível fóssil. Foram identificadas fontes 

de energias eletrificadas, assim como, a influência dos dados econômicos no sistema 

de transporte público. 

 

Artigo 2  
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 O segundo artigo analisou os objetos de pesquisa: modos de transporte coletivo 

em cidades inteligentes e as tecnologias aplicadas atualmente.   

 Realizou-se uma revisão da literatura coletada em bases acadêmicas de 

consulta (IEEE Xplorer e Science Direct). Aplicou-se a análise textual mecanizada 

por meio do software Iramuteq 4.0.3 na amostra das publicações coletadas dos 

últimos onze anos.   

 Os resultados alcançados mostram que as tecnologias inteligentes melhoram o 

desempenho autônomo dos ônibus elétricos. Essas tecnologias capturam os dados 

de veículos e usuários para processamento de informações e tomada de decisão 

para a criação de serviços inteligentes no transporte público. As tecnologias 

sustentáveis utilizam dos ônibus movidos a bateria em redes de carregamento 

inteligente dentro da cidade inteligente. Outras alternativas, como células de 

combustíveis e a combinação de combustíveis híbridos são mencionadas e 

recomendadas para redução do CO2.  

 O transporte eletrificado, como bondes e metrô, tem uma aplicabilidade sistêmica 

e de alta conectividade entre suas tecnologias e vias, estações, veículos e sistemas 

de informação inteligentes, e fontes de energia recarregáveis. Essa concentração de 

tecnologias inteligentes e menos poluentes caracterizam o sistema de transporte 

urbano de massa entre o período de 2009 a 2020 nas cidades inteligentes.  

 

Artigo 3  

 
 O terceiro artigo teve como objetos de pesquisa: modos de transporte urbanos 

de massa, tecnologias inteligentes e fontes de energia em cidades inteligentes com 

população urbana até 2.000.000 de habitantes, e metropolitana de até 6.000.000 

habitantes.   

 Realizou-se o levantamento das informações sobre o transporte urbano de 

massa de quatro cidades para construção das três bases de dados em websites das 

prefeituras, secretarias de economia, transporte e mobilidade, turismo e 

infraestrutura, e das empresas consorciadas em transporte público das quatro 

cidades pesquisadas, tendo sido os dados, portanto, coletados de formas diferentes 

para a triangulação da pesquisa.  

 Após a formação das bases de dados consolidadas, foi desenvolvido um estudo 

de caso múltiplo. Os dados coletados na primeira base de dados trazem as 
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informações econômicas, socioeconômicas, ranking das cidades inteligentes e a 

composição dos sistemas de transporte urbano de massa das quatro cidades. Na 

segunda base de dados, compila-se e descreve-se a concentração dos modos de 

transporte público de massa, tecnologias e fontes de energia. Da terceira base de 

dados, extraem-se as evidências para a proposta de classificação de classificação 

do sistema de transporte urbano de massa inteligente e sustentável em cidades 

inteligentes.  

 Os resultados descrevem que esses sistemas de transporte urbano de massa 

metropolitanos são construídos por acúmulo de tecnologias ao longo do tempo, e 

são implantados nas cidades inteligentes de acordo com as necessidades da 

mobilidade urbana local, e podem ser classificados em suas quantidades como mais 

ou menos diverso, mais ou menos tecnológicos e mais ou menos limpos ou 

poluentes. 

 

Resultados e Discussão  

 
 O quarto objetivo específico do estudo é respondido na seção Resultados e 

Discussão, onde se analisa o transporte de massa por suas tecnologias e suas fontes 

de energia nos períodos próximos à revolução industrial, e proposto um modelo de 

classificação de transporte público para cidades inteligentes baseado em tecnologias 

de transporte e sustentabilidade através de indicadores inteligentes e sustentáveis 

no transporte massa. 

 O método utilizado é o qualitativo e quantitativo, apoiado por pesquisa 

documental, pesquisa bibliográfica, revisão de literatura, técnica triangulação de 

dados e estudos de casos múltiplos (qualitativos) e utiliza-se o método de redes de 

empresas — Social Network Analisys (SNA) — e análise textual— Linguagem R e 

Iramuteq (quantitativos).  

 O resultado do modelo descreve que as tecnologias inteligentes caminham para 

informações mais equânimes ao usuário do transporte de massa. As tecnologias 

sustentáveis, os combustíveis, podem ser mais ou menos poluentes dentro da 

evolução dos períodos históricos levantados. É proposto o agrupamento dessas 

tecnologias, em que se configuram os indicadores inteligentes e sustentáveis para o 

transporte de massa em cidades inteligentes.  
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1.1.6 Composição da Tese 

 
 A presente tese está, portanto, organizada em formato de itens e subitens cuja estrutura pode ser ilustrada conforme a Figura 

2. 

 
Figura 2 - Estrutura de organização da tese 

 
Fonte: O autor

OBJETIVO GERAL

PROPOR UM MODELO DE CLASSIFICAÇÃO PARA SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO DE
MASSA BASEADO EM TECNOLOGIAS DE TRANSPORTE, TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO (TICS) E FONTES DE ENERGIA

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

ANALISAR A RELAÇÃO ENTRE O NÍVEL
DE CONCENTRAÇÃO DAS REDES DE
TRANSPORTE COLETIVO DE MASSA,
QUANTO A FONTES ENERGIA, O MODO
DE TRANSPORTE E O USO DE
TECNOLOGIAS INTELIGENTES, COM O
NÍVEL SOCIOECONÔMICO DA CIDADE

ARTIGO I

MÉTODO

1. SOCIAL NETWORK ANALYSIS

2. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO,      
DESEMPENHO E OUTLIERS

RESULTADOS

CONSTATAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 
MÉDIA E DE PREDOMINÂNICA DE 

DIELIZAÇÃO. O ORÇAMENTO, IDH E 
DENSIDADE DEMOGRÁFICA INFUENCIA 

NA COMPOSIÇÃO DOS MODOS DE 
TRANSPORE DE MASSA E TECNOLOGIAS 

NAS CIDADES INTELIGENTES 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2

ANALISAR A RELAÇÃO DOS MODOS DE
TRANSPORTE COLETIVO EM CIDADES
INTELIGENTES COM AS TECNOLOGIAS
INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS
EMBARCADAS EM ÔNIBUS, VLTS E
METRÔS APRESENTADAS PELA REVISÃO
DE LITERATURA

ARTIGO II

MÉTODO

1. REVISÃO DA LITERATURA

2. ANÁLISE TEXTUAL MECANIZADA

RESULTADOS

USO DE ÔNIBUS ELÉTRICO A BATERIA 
COMO ALTERNATIVA TECNOLÓGICA E 

SUSTENTÁVEL; E PARA VLTS E METRÔS 
USO DE TECNOLOGIAS PARA A 

INFORMAÇÃO INTELIGENTE EM TODA 
ESTRUTURA METROFERROVIÁRIA E USO 

SISTÊMICO DE FONTES 
RETROALIMENTADORAS DE ENERIGA 

ELÉTRICA 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3

ANALISAR A COMPOSIÇÃO E A
CONCENTRAÇÃO DOS SISTEMAS DE
TRANSPORTE URBANO DE MASSA EM
CIDADES INTELIGENTES COM PERFIL
METROPOLITANO CLASSIFICANDO-OS COMO
MAIS OU MENOS DIVERSO, MAIS OU MENOS
TECNOLÓGICOS E MAIS OU MENOS LIMPOS
OU POLUENTES

ARTIGO III

MÉTODO

1. ESTUDO DE CASO MÚLTIPLO

1.1 TÉCNICA DE TRIANGULAÇÃO 

RESULTADOS

CIDADES INTELIGENTES COM MAIOR 
CONCENTRAÇÃO E VOLUME DE 

TECNOLOGIAS INTELIGENTES E QUE 
UTILIZAM FONTES DE ENERGIAS 

RENOVÁVEIS EM SEU SISTEMA DE 
TRANSPORTE URBANO DE MASSA PODEM 

ESTAR MAIS PRÓXIMAS DE SEREM 
SUSTENTÁVEIS.  

OBJETIVO ESPECÍFICO 4

MAPEAR, CARACTERIZAR E DIAGNOSTICAR POR
PERÍODOS HISTÓRICOS A EVOLUÇÃO DO
TRANSPORTE URBANO DE MASSA, CLASSIFICANDO-
OS POR ESTÁGIOS DENTRO DA REVOLUÇÃO
INDUSTRIAL, E ATRAVÉS DISTO PROPOR UM
CONJUNTO DE INDICADORES PARA FORMAÇÃO DO
MODELO DE CLASSIFICAÇÃO

SEÇÃO RESULTADO E DISCUSSÃO

MÉTODO

1.1. PESQUISA DOCUMENTAL

1.2  PESQUISA DOCUMENTAL

1.2. REVISÃO DA LITERATURA

RESULTADOS

PROPOSIÇÃO DO QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO POR 
TECNOLOGIAS INTELIGENTES E SUSTENTÁVEIS AO 
LONGO DOS QUATRO PERÍODOS HISTÓRICOS DA 

REVOLUÇÃO INDSUTRIAL POR ESTÁGIOS DE 
EVOLUÇÃO PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE 

URBANO DE MASSA E PROPOSIÇÃO DO MODELO DE 
INDICADORES INTELIGENTES DE SUSTENTÁVEIS.

6
4
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CAPÍTULO II 

 

2.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Esta seção apresenta os resultados no formato de três artigos que compõem a 

tese. Cada pesquisa explorada nesses artigos contribuiu para a proposta de um 

modelo de classificação de transporte público para cidades inteligentes baseado em 

tecnologias em tecnologias de transporte e sustentabilidade, apresentado nas 

subseções 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3. Posteriormente, nas subseções 2.1.4, serão 

discriminados os principais achados desses artigos. 

 

Artigo 1 

 

2.1.1 The impact of technological, economic and socioeconomic factors on the 

sustainability of public transportation in smart cities 

 

 O primeiro artigo foi submetido no periódico internacional “American Academic 

Scientific Research Journal for Engineering, Technology and Science”, tendo a 

submissão no ISSN (Print) 2313-4410, ISSN (Online) 2313-4402 

(https://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal), e segue a 

formatação desse periódico. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://asrjetsjournal.org/index.php/American_Scientific_Journal
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Abstract 

Smart cities have changed the way of analyzing the structure and infrastructure of urban mobility areas, and 

because of this, smart and sustainable technologies already embedded in public transportation have become even 

more essential for city halls, transportation companies and passengers. This study has as objective to analyze mass 

public transportation networks behavior, focusing on their technologies and their fuel energy sources. In another 

step, this research investigates the influence of technological, economic, and socioeconomic data on urban mass 

transport systems. To do this, we collected and analyzed data from sixteen Ibero-American smart cities using Ucinet 

6.7 ® and Netdraw ® software. After that we graphically analyzed the data using correlation, performance, and 

outliers’ techniques. The results of simulated networks describe the simultaneous use of Intelligent Transportation 

Systems (ITS) with fossil fuel energy sources, predominantly the use of diesel in public transportation in these smart 

cities. The total use of ITSs with renewable energy sources as the electrification of mass transport modes is 

identified in Spanish, Portuguese smart cities, and in the South American Brazilian smart city of Santos. For most 

South American smart cities, however, the use of ITS is partial, and diesel is the only one non-renewable energy 

source. The results of the graphical analyzes suggest that technologies, public budget, population density and 

Human Development Index (HDI) impact the configuration of these mass transport systems with positive and 

negative aspects influencing the planning of the mass transport system in the long run. 

 

Keywords: Smart Cities; Public Transportation; Technologies; Sustainable. 

------------------------------------------------------------------------ 

* Corresponding author.  

 

1. Introduction 

Smart cities and smart technologies are developed with the objective of accompanying the urban 

challenge, giving rise to the concept of smart mobility [1]. The concept of smart mobility moves towards 

a harmonious and sustainable society, seeking to improve the transport services offered to people [2]. 
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Smart mobility encompasses four dimensions: vehicle technology, Intelligent Transportation Systems 

(ITS), data and information, and new mobility services [3].  

Traditionally, mass transit modes can be classified as buses, subways, trams, trolleybus, urban and 

suburban trains, or semi-public, such as van or minibus [4]. Some authors add more modes of mass 

transit transportation, such as Bus Rapid Transit (BRT) and urban and metropolitan intermodality [5] [6] 

[7]. These modes of mass transit transportation use technologies in public transport [4] [6] associated 

with Intelligent Transportation Systems (ITS) [8] in order to operate the communication and control of 

information between consortium companies and passengers. 

Currently, these mass public and urban transportation modes have been modified with the use of new 

smart technologies and sustainable technologies with renewable or less polluting energy sources, such 

as Battery Electric Buses (BEBs) [9], E-Buses [10], Bioethanol buses [11], Smart Tramways [12] and 

Subway using Big Data and Artificial Intelligence [13] that aim to insert smart or sustainable technologies 

in urban mobility.  

This study analyzes the behavior of mass public transport networks in smart cities through their 

technological trends and the use of renewable and non-renewable fuels. It also investigates the impact 

of technologies, economic and socioeconomic data on the performance of urban transport systems. To 

achieve this objective, the Social Network Analysis (SNA) methodology was applied to the database of 

transportation modes and technologies used in the sixteen smart cities analyzed in their networks. The 

graphic analysis consolidates the research by answering what is the impact of technological, economic, 

and socioeconomic factors on the sustainability of public transport in smart cities. 

2. Public transport, technologies, and renewable energy sources in smart cities 

Evaluating the public transportation system for its economic and operational characteristics provides 

information about its performance and policy recommendations for the diffusion of Intelligent 

Transportation Systems (ITS) [14]. The rise and progress of the transport industry means that travel 

efficiency has been enhanced in public transport to promote the development of communication meeting 

the needs of passengers based on the information interaction characteristics explored in smart urban 

public transportation [15]. One of the main characteristics of smart cities is public transportation, which 

must have an intelligent public transport system that reduces the lack of information between the 

transport system and its users. With the introduction of technology in the intelligent public transport 

system, passengers are constantly updated with transport data, which facilitates their mobility [16]. The 

relation between smart cities and public transport has been widely discussed and applied, as the role of 

public transport as dynamic multi-agent systems based on different data sources and different 

technologies in smart cities can improve the understanding of public transport demand and the offer that 

the public transport operator provides to its citizens [17]. 

Designing public bus transportation policies that are both environmentally sustainable and economically 

viable allows the involvement of key stakeholders in the process to reflect various priorities and 
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preferences in the use of renewable energy. The deployment of fossil-free fuel to classify CO2 emissions 

from the lowest to the highest — such as Electricity, Hydrogenated Vegetable Oil (HVO), Biogas, 

Ethanol, and Biodiesel —for public transport buses nationwide is one of the renewable energy policies 

that can be used in public transport as a set of standards and criteria for evaluating and intervening for 

public transport sustainability [18]. Increasing levels of pollution and traffic jams in large cities are 

becoming sensitive issues that could be alleviated by public transport systems with different types of 

electric mass transport vehicles being more efficient (battery electric buses, trolleybuses, trams, metro, 

metro) as their implementation would enable large reductions of CO2 emissions [19].  

3. Simultaneous use and public transportation transition technologies 

The ITSs generated several types of programs, being updated for highways, roads, and transportation. 

Its first phase covers from 1970 to 1980, the second phase encompasses from 1981 to 1994, and its 

third phase covers from 1994 to 2012 [20]. ITS provided an improvement in the transportation system 

focusing on major congestion, safety, and the environment [21]. The application of ITS in public 

transportation has the objectives of increasing travel control, determining service quality and flexibility, 

helping the tariff integration system, improving the information and security system for the user and 

facilitating access to the multimodality of the modes of transportation [8]. For the operationalization of 

the urban transportation system, there is a set of fourteen technologies used in urban public transport, 

such as mechanical passenger recorder, radio communicator, collective identifier, record of collective 

passage, driver and vehicle behavior recorder, travel recorder, communicator with users, vigilant of 

places routes, interior of collectives payment receipt, electronic record of shipments and arrivals, 

automatic ticket collector with magnetic ticket, automatic charger with smart card, satellite collectives 

tracker and traffic light trigger [4 ] [6].Currently, there are smart and sustainable technologies for the 

transition from the diesel model to other models of alternative and renewable energy sources. For E-

Buses there is a transition to electrification [22]; for BEBs, a transition for energy efficiency between 

diesel, hybrid, electric and fuel cell [23]; for tramways, smart grid and new sources are applied [24]. 

Finally, for subways, Regenerative Breaking Energy (RBE) is used [25]. 

4. Methodology 

To analyze the behavior of urban transport networks and their actors through the Ucinet® 6.7 tool with 

the Netdraw® module, the Social Network Analysis (SNA) method was applied [26] [27]. Within a 

network, an actor has strategic importance due to his centrality function among his connections [28]. 

The main actors of a transport network are identified in its formation by connections by the SNA method 

[29]. There were collected characteristics of smart cities between 200,000 and 500,000 inhabitants, 

where intelligent technologies of simultaneous use or transition with fossil energy fuels or alternative 

energy sources were analyzed. Technological trends in public transport networks were analyzed in two 

sets of data: eight mass transportation modes and fourteen intelligent transport technologies. The 

following steps were performed: 

1. Collection of data on transport modes, technologies, socioeconomic and economic aspects informed 
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in the portals of the city halls of the sixteen selected smart cities to present them following these: 

• Smart city in initials “SC”; 

• Smart urban transport technologies in initials “TEC” of Technologies;  

• Mass transit mode in initials “MT” of Mode in Transport. 

Table 1: Decoding of database.  

Decoding Cities Smart City SC  

  VALLADOLID 1 
  BILBAO 2 
  CORDOVA 3 
  MURCIA 4 
  SINTRA 5 
  VILA_NOVA_DE_GAIA 6 
  PORTO 7 
  CASCAIS 8 
  SANTOS 9 
  MARINGA 10 
  ANAPOLIS 11 
  PETROLINA 12 
  SALTA 13 
  SANTA_FE 14 
  CORRIENTES 15 
  BAHIA_BLANCA 16 

Decoding Technologies Smart Urban Transport Technologies  TEC 

  MPR (mechanical passenger recorder) 1 
  RC (radio communicator) 2 
  CI (collective identifier) 3 
  ROCP (record of collective passage) 4 
  DAVBR (driver and vehicle behavior recorder) 5 
  TR (travel recorder) 6 
  CWU (communicator with users) 7 

  
VOPRAIOC (vigilant of places routes and interior of 
collectives) 8 

  IOPR (interior of collectives payment receipt) 9 
  EROSAA (electronic record of shipments and arrivals) 10 
  ATCWMT (automatic ticket collector with magnetic ticket) 11 
  ACWSC (automatic charger with smart card) 12 
  SCT (satellite collectives tracker) 13 
  TLT (traffic light trigger) 14 

Decoding Mode of Transport Mass Transit mode MT 

  DIESEL_BUS 1 
  TRAMS 2 
  METRO 3 
  TRAIN 4 

  ELETRIC_BUS 5 
  GAS_BUS 6 
  TROLLEYBUS 7 
  MICROBUS 8 

Source: Authors (2021). 

2. The treatment of collected data from transport modes and technologies for the construction of 
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matrices using Microsoft Excel 365 spreadsheets is observed in Figures 1 and 2. 

 

Figure 1:  Coded matrix for SNA simulation of smart cities with mass transport modes. 

Source: Authors (2021). 

 

Figure 2:  Coded matrix for SNA simulation of smart cities with smart urban transport technologies. 

 Source: Authors (2021). 

1. Simulation of networks by Centrality Degree that represents the number of actors to which one actor 
is directly linked, divided between OutDegree and InDegree. Network density simulation that 

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 MT1 MT2 MT3 MT4 MT5 MT6 MT7 MT8

SC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0

SC6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

SC7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

SC11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

SC12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

SC13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SC14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

SC15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0

SC16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

MT1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MT2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MT3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MT4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MT5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MT6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MT7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MT8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SC1 SC2 SC3 SC4 SC5 SC6 SC7 SC8 SC9 SC10 SC11 SC12 SC13 SC14 SC15 SC16 TEC1 TEC2 TEC3 TEC4 TEC5 TEC6 TEC7 TEC8 TEC9 TEC10 TEC11 TEC12 TEC13 TEC14

SC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1

SC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

SC3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

SC4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1

SC5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

SC7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

SC8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1

SC9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SC16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TEC1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TEC14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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represents its high or low connectivity with its actors [26]. 

So we have for the Centrality formula:𝐶𝑔(𝑉𝑘) = ∑ 𝑊 𝑘𝑗𝑛
𝑗=1                                                      (1) 

Vk = Network node to be considered; 

j = Number of nodes; 

Wkj = Number of adjacent nodes;  

and,Wkj = 1 if there is a link among the nodes vk and vj. 

So we have for the Density formula: 

[D = RE / RP X 100]                (2) 

D = Density  
RE = Relationships Existing 
RP = Possible Relationships 

2. New tabulation of the electronic spreadsheets of the collected data base to simulate the bubble 
graphs. 

3. Simulation of bubble charts for mapping the database in dimensions, such as modes of transportation, 
technologies, economic, and socioeconomic. 

4. Analysis of bubble charts based on the (1) correlation of variables/dimensions, (2) performance and 
(3) outliers criteria. 

5. Results and Discussion 

5.1. Public transport SNA of the sixteen smart cities 

Table 2 describes the characteristics of the sixteen smart cities analyzed by the SNA:  

Table 2: A database of cities of 200,000 to 500,000 inhabitants. 

Cities Mode Technologies Population Density  (Budget)  HDI 

SALTA 1 9 462.051 7.8 750,000 0,830 
SANTA_FE 1 9 391.164 6.4 115,500 0,846 
CORRIENTES 1 9 346.334 11.3 75,736 0,825 
BAHIA_BLANCA 1 9 290.723 131.1 91,798 0,887 
SANTOS 3 14 433.311 1.543.8 603,060 0,840 
MARINGA 2 11 423.666 868.3 342,000 0,808 
ANAPOLIS 1 11 409.731 414.6 309,314 0,737 
PETROLINA 1 11 349.145 76.5 180,120 0,702 
VALLADOLID 1 14 301.876 1,525.3 377,140 0,978 
BILBAO 3 14 345.122 8,356.5 575,411 0,915 
CORDOBA 1 14 326.609 260.2 465,430 0,920 
MURCIA 3 14 441.003 500.1 455,836 0,863 
SINTRA 2 14 381.728 1.184 263,344 0,931 
VILA_NOVA_DE_GAIA 2 14 301.496 1,783.4 217,782 0,900 
PORTO 3 14 237.591 5,736.1 343,350 0,900 
CASCAIS 2 14 210.889 1,742.6 250,700 0,931 

Source: Authors (2021). 
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Figure 3 shows the results of the collective transport modes network in the sixteen smart cities. 

 

Figure 3: Network of mass transportation modes in the sixteen smart cities 

Source: Authors (2021). 

Diesel buses are predominantly used in 100% of the sixteen smart cities in this study. 

The use of SNA as a methodology shows some trends in smart cities that use third revolution technologies where [20] [21] ITS 

are used. Fossil energy sources characterize a large part of South American cities, for example, all Argentine cities and two 

Brazilian cities, Anápolis and Petrolina. The comparison between fossil fuels, such as diesel, and alternative energy sources, such 

as electrification, is important for economic and environmental factors for buses generating sustainability with a less polluting 

energy source [30]. 

The electrified energy source is used in 25% of trams in 4 smart cities, 18.75% of subways in 3 smart cities, 12.50% of trains in 3 

smart cities and 6.25 between trolleybuses, electric buses, and buses. gas in 1 smart city each. Maringá uses the technological 

trend of the electric bus in transition, while Murcia uses the gas bus and tram. Porto and Bilbao use tram and subway, Santos 

uses tram and trolleybus. Sintra and Cascais use the train. At least 8 of the 16 smart cities use sustainable technological trends 

for energy sources, namely: Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto and Cascais (4 in Portugal), Murcia and Bilbao (2 in Spain) and 

Santos and Maringá (2 in Brazil) )), use technological trends of the fourth industrial revolution or Industry 4.0 [12] [13] with 

alternative and renewable energy sources [22] [9] [10] to improve the performance of these mass transport systems. Figure 4 

shows the results of the network technologies used in public transport in the sixteen smart cities. 
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Figure 4: Network technologies used on mass transportation in the sixteen smart cities. 

Source: Authors (2021) 

Table 3 shows the results of the composition of urban mass transport systems in cities. 

Table 3: The composition of urban mass transport systems in cities by outdegree. 

SC City Outdegree 
%Technologies in 
cities 

1 VALLADOLID 14,000 100.00% 

2 BILBAO 14,000 100.00% 

3 CORDOBA 14,000 100.00% 

4 MURCIA 14,000 100.00% 

5 SINTRA 14,000 100.00% 

6 VILA_NOVA_DE_GAIA 14,000 100.00% 

7 PORTO 14,000 100.00% 

8 CASCAIS 14,000 100.00% 

9 SANTOS 14,000 100.00% 

10 MARINGA 11,000 78.57% 

11 ANAPOLIS 11,000 78.57% 

12 PETROLINA 11,000 78.57% 

13 SALTA 9,000 64.28% 

14 SANTA_FE 9,000 64.28% 

15 CORRIENTES 9,000 64.28% 

16 BAHIA_BLANCA 9,000 64.28% 

Source: Authors (2021). 

The OutDegree index demonstrates the amount of interaction between a city actor and the fourteen 

technologies used in public transportation (corresponding in this case to 100% of the smart technologies 

in urban transport analyzed in Figure 5 and Table 3). Valladolid (SPA), Bilbao (SPA), Cordoba (SPA), 
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Murcia (SPA), Sintra (POR), Vila Nova de Gaia (POR), Porto (POR), Cascais (POR) and Santos (BRA) 

use 56.25% of the 14 technologies available for public transportation, while the other smart cities use 

43.75% between the use of 9 to 11 technologies analyzed. From the 16 smart cities analyzed, 9 of them 

use 100% of the available technologies for the flow of information between passengers and public 

transportation companies to improve urban mobility by ITS.  

The cities of Maringá (BRA), Anápolis (BRA) and Petrolina (BRA) interact 37.9% of the network with the 

fourteen evaluated technologies, restricting this universe to Brazilian cities. On the other hand, the cities 

of Salta (ARG), Santa Fé (ARG), Corrientes (ARG) and Bahia Blanca interact only 31% with the network, 

considering a lesser use of these public transportation technologies.  

The concentration of technologies and electrified energy sources in the European smart cities of Bilbao 

(SPA), Porto (POR), Vila Nova de Gaia (POR), Cascais (POR), Sintra (POR) and in the smart city of 

Santos (BRA) shows the importance of planning and investing in the sector, as having a specialized 

transporter commissions [31] or concentration of wealth in its ports [32] [33] [34] [35] generating robust 

budgets, which impact on socioeconomic indicators (Table 2). Table 4 shows the results of the 

technologies networks. 

Table 4: The technology networks of urban mass transport of cities by indegree. 

TEC 
Technologies and 
Cities 

Indegree Smart 
Cities 

NIndeg Technological 
interaction 

1 MPR 16,000 55.20% 
2 RC 16,000 55.20% 
3 CI 16,000 55.20% 
4 ROCP 16,000 55.20% 
5 DAVBR 16,000 55.20% 
6 TR 16,000 55.20% 
7 CWU 16,000 55.20% 
8 VOPRAIOC 16,000 55.20% 
9 IOPR 13,000 44.80% 
10 EROSAA 12,000 41.40% 
11 ATCWMT 12,000 41.40% 
12 ACWSC 12,000 41.40% 
13 SCT 9,000 31.00% 
14 TLT 9,000 31.00% 

Source: Authors (2021). 

Regarding technology networks and their interactions, it is possible to note that technologies, such as, 

Mechanical Passenger Recorder (MRP), Radio Communicator (RC), Collective Identifier (CI), Record 

Of Collective Passage (ROCP), Driver And Vehicle Behavior Recorder (DAVBR), Travel Recorder (TR), 

Communicator With Users (CWU), Vigilant Of Places Routes And Interior Of Collectives (VOPRAIOC) 

connect to 55.20% of this network in the 16 cities analyzed and are 100% used by the network. On the 

other hand, the Issuer Of Payment Receipt (IOPR) technology has 44.80% of use in 13 of the analyzed 

cities. The three technologies Electronic Record of Shipments And Arrivals (EROSAA), Automatic Ticket 

Collector With Magnetic Ticket (ATCWMT), Automatic Charger With Smart Card (ACWSC), concentrate 
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41.40% of interactions with the network of 13 cities. The last two connected technologies, Satellite 

Collectives Tracker (SCT) and Traffic Light Trigger (TLT), correspond to 31% of interaction with the 

network in the 9 cities. It is possible to assume that some technologies linked to the sharing of more 

complex information and communication networks are less used, due to the infrastructure cost for the 

cities and other technologies become more commonly used because they are embedded on the urban 

mass transportation mode itself.  

Regarding the perspective of the degree of centrality of the network by the criterion of entry (out-

centralization), its composition is 26.75%, whereas from the perspective of the degree of centrality of 

exit (in-centralization) it is 33.89% which demonstrate that the network is not centralized. 

This section discussed the strategic position of the central actor in each part of the network composition 

by SNA [28], where Figure 4 demonstrated that diesel technology is dominant, but there are alternative 

energy sources, like electrified and gas, being implemented and tested in part of the smart cities (Figure 

4).  

The European smart cities massively use smart urban transport technologies. They use smart and 

sustainable technologies, made up of different modes of mass transport, generating a greater volume 

of information for decision-making on smart and sustainable mobility among their actors. 

On the other hand, most smart cities in South America use the smallest volume of ITSs and use fossil 

fuel sources, which are non-renewable, such as diesel. In these South American smart cities, air 

pollution, noise and congestion rates may occasionally be higher, as they have less supply of smart and 

sustainable technologies for their users. It has impacts on the smaller volume of public transportation 

treated information for decision-making on investments that mitigate the pollutants and technological 

delay factors in public transportation. In a way, it limits decision-making on the smart and sustainable 

mobility of these actors (governors, consortium companies and passengers), when compared to the 

configuration of public transport systems in European smart cities and the Brazilian smart city of Santos.  

In European smart cities and in Santos, there is an opportunity to invest in these technologies for the 

public and private sector, with the possibility of expanding and modernizing the public transport system 

in these South American smart cities. Smart cities can be grouped by their technological trends in the 

use of smart technologies for urban transport (ITS) and renewable or non-renewable fuels used in public 

transport after the SNA application, such as: 

•  Smart cities that simultaneously use smaller scale ITSs and fossil fuels as the only alternative 

(diesel), such as: Salta (ARG), Santa Fé (ARG), Corrientes (ARG), Bahia Blanca (ARG), Anápolis (BRA) 

and Petrolina (BRA). 

•  Smart cities that are in transition to the larger scale use of ITSs and 4.0 technologies of alternative 

fuels, but with the use of diesel still predominant, such as: Valladolid (SPA), Bilbao (SPA), Córdoba 

(SPA), Murcia (SPA), Sintra (POR), Vila Nova de Gaia (POR), Porto (POR) and Cascais (POR), Santos 
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(BRA), Maringá (BRA). 

Based on Figures 4 and 5, and on Tables 2, 3, and 4, the results analysis in this section discusses:   

• Many smart cities are still dependent in fossil fuel because of their fuel (diesel) supply network is 

structured and consolidated in a consumer and supplier market that has been stablished long ago. 

Alternative and renewable fuel options can suffer from the limitation of the transportation infrastructure 

and technology of the smart city. These limitations impair finding specific spaces for electric batteries 

for electric and hybrid buses refueling. The lack of electric buses fleet consumption planning in a smart 

city can overload the electric power network infrastructure which leads to a blackout in the smart city. 

To plan the smart grid network systematically increases the electric power offered capacity to these 

buses fleets consumption. 

• Mass Transit modes, such as tramways and subways demand high transportation infrastructure and 

technology investment and long-term investment return. It causes low long-time profit for public 

transportation companies in consortium and affect their budget. Considering tramways and subways, a 

complete fleet replacement is less focused than the update in vehicles or station technologies, when 

compared to bus mass transit. 

• The diversity of mass transit modes depend on the following factors: high public budget origin 

investments, high density concentration (inhab./Km²), (USD) budget  and, high Human Development 

Index (HDI). These factors influence decision making in smart cities. The impact of these factors will be 

considered in the next step of the methodological process of this research with the analysis of the 

graphics in subsection 5.2. 

• The results indicate that mapping the actors of mass transit systems of the sixteen smart cities 

contribute to the creation of new services to public transportation. These services creation can happen 

based on the use of forth industrial revolution technologies and of renewable fuel sources which are 

added to existing technologies, such as Intelligent Transportation Systems (ITS). Thus, there is a 

Research and Development (R&D) field to be explored, especially in Argentinian and Brazilian smart 

cities, because there are technological gaps in using smart technologies (forth industrial revolution) and 

on sustainable technologies (alternative and renewable fuel sources). 

• SNA methodology is important to compare mass transit systems in smart cities to verify technological 

gaps, such as the existence or non-existence of diverse mass transit, and the concentration or 

dispersion of technologies in each smart city as simulated network actors.  

• The use of diesel as a single fossil fuel in mass transit as buses in cities like Valladolid (SPA), Salta 

(ARG), Santa Fé (ARG), Corrientes (ARG), Bahia Blanca (ARG), Anápolis (BRA), Petrolina (BRA) 

demonstrates a lack of alternatives in mass transit modes system by SNA network. It limits smart mobility 

and sustainable mobility. 
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Table 5 shows the results of the final balances of the SNA methodology 

Table 5: Public transport SNA configuration in the sixteen smart cities. 

Networks Related matrix variables SNA balance 

 Network of mass transportation 
modes in the sixteen smart 
cities(Figure 4) 

Smart Cities and Mass 
Transport Modes 

Out-
Centralization 12,67% 

In-Centralization  67,11% 

Density  5,30% 

Network technologies used on 
mass transportation in the 
sixteen smart cities (Figure 5) 

Smart Cities and Mass and 
Smart Technologies for 
Urban Transport (ITS) 

Out-
Centralization 26,75% 

In-Centralization  33,89% 

Density 22,40% 

Source: Authors (2021). 

Table 5 proves that the network simulated by the SNA of mass transport systems in these smart cities 

has low connectivity and low interactivity.  

The characteristic of the network type between the mass transport modes and energy sources is a 

decentralized network with a unidirectional direction type.  

The network type of intelligent urban transport technologies characteristic is a distributed network with 

a unidirectional direction type. In the future, more intelligent and sustainable technologies to expand its 

connectivity and interactivity, and thus generate greater capillarity in public transport networks, may be 

added.  

 There is the possibility of greater investment in the diversification of mass transportation modes and 

greater investment in the implementation of new technologies, such as technologies from the fourth 

industrial revolution, or Industry 4.0, and Industry 5.0 technologies. It is worthy describing that the urban 

transport system is an indicator within smart mobility in the smart city that is impacted by other indicators 

such as the smart economy, smart environment, smart people, smart governance in a complex, systemic 

and simultaneous way [36].  

In this way, public transport system goes through the analysis of its long-term planning and its structure 

and infrastructure in networks in the smart city. 5.2. Analysis of Correlations, Performance and 

Outliers of Public Transport of the Sixteen Smart Cities 

This subsection describes the results of graphic analyzes and discussions of the impacts of 

technological, economic and socioeconomic factors on public transport in smart cities. Table 6 describes 

the main variables of the transport systems of the sixteen smart cities, simulating the impact of the Public 

Budget (USD) as the main dimension of the bubble graph. 
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Table 6: Cross-database for analyzing the impact of the public budget on the mass transport system. 

SC Cities Mode (Budget) USD Technologies 

1 SALTA 1 750.000 9 

2 SANTA_FE 1 115.500 9 

3 CORRIENTES 1 75.736 9 

4 BAHIA_BLANCA 1 91.798.323 9 

5 SANTOS 3 603.060.000 14 

6 MARINGA 2 342.000.000 11 

7 ANAPOLIS 1 309.314.000 11 

8 PETROLINA 1 180.120.000 11 

9 VALLADOLID 1 377.140.000 14 

10 BILBAO 3 575.411.000 14 

11 CORDOBA 1 465.430.000 14 

12 MURCIA 3 455.836.701 14 

13 SINTRA 2 263.344.000 14 

14 VILA_NOVA_DE_GAIA 2 217.782.000 14 

15 PORTO 3 343.350.000 14 

16 CASCAIS 2 250.700.000 14 

Source: Authors (2021). 

Table 6 shows that Spanish smart cities have high public budgets and technology numbers, Portuguese 

smart cities have medium public budgets and technology numbers, and South American smart cities, 

Argentina and Brazil, have medium or low public budgets and medium technologies numbers. The smart 

city of Santos has standards of analysis of the public budget and its technologies similar to the European 

smart cities. 
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Figure 5: Analyzing the impact of the public budget on the mass transport system. 

Source: Authors (2021). 

Figure 5 demonstrates that there is an average correlation between public budget data and mass 

transportation modes. The performance of smart cities Córdoba (SPA), Valladolid (SPA) and Anapólis 

(BRA) demonstrate that the greater the public budget, the smaller the number of mass transport modes 

in options. For smart cities like Santos (BRA), Bilbao (SPA), Murcia (SPA) and Porto (POR), the public 

budget follows the growth of mass transport modes as options. In this graphical analysis no outliers 

were identified. 

The results of the performance of transport and economic data are inversely proportional in two Spanish 

smart cities, Córdoba (SPA) and Valladolid (SPA), and in two Brazilian cities, Anápolis (BRA) and 

Petrolina (BRA). The results of transport and economic data performance are proportional in two 

Brazilian smart cities, Maringá (BRA) and Santos (BRA), and three Portuguese smart cities: Sintra 

(POR), Cascais (POR), Vila Nova de Gaia (POR) and Murcia (SPA).Table 7 describes the main 

variables of the transport systems of the sixteen smart cities, simulating the impact of the Human 

Development Index (HDI) as the main dimension of the bubble chart. 
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Table 7: Cross-database for analyzing the impact of the HDI on the mass transport system. 

 SC Cities  Mode HDI Technologies 

 1 SALTA  1 0,830 9 

 2 SANTA_FE  1 0,846 9 

 3 CORRIENTES  1 0,825 9 

 4 BAHIA_BLANCA  1 0,887 9 

 5 SANTOS  3 0,840 14 

 6 MARINGA  2 0,808 11 

 7 ANAPOLIS  1 0,737 11 

 8 PETROLINA  1 0,702 11 

 9 VALLADOLID  1 0,978 14 

 10 BILBAO  3 0,915 14 

 11 CORDOBA  1 0,920 14 

 12 MURCIA  3 0,863 14 

 13 SINTRA  2 0,931 14 

 14 VILA_NOVA_DE_GAIA  2 0,900 14 

 15 PORTO  3 0,900 14 

 16 CASCAIS  2 0,931 14 

Source: Authors (2021). 

In table 7, it can be observed that the HDI with an average above 0.900 concentrates the largest 

number of technologies with an average of 14. The smart mobility indicator as a systemic factor is related 

to the smart people indicator [36].  
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Figure 6: Analyzing the impact of the HDI on the mass transport system. 

Source: Authors (2021). 

Figure 6 demonstrates that there is no correlation between HDI data and mass transport modes. The 

performance of smart cities in Argentina, Córdoba (SPA), Valladolid (SPA), Anápolis (BRA), and 

Petrolina (BRA) show that the higher the HDI, the lower the number of mass transport modes in options. 

The smart cities Maringá (BRA), Cascais (POR), Sintra (POR) and Vila Nova de Gaia (POR) assume 

medium values in their performance related to HDI versus mass transport modes. For smart cities like 

Santos (BRA), Bilbao (SPA), Murcia (SPA) and Porto (POR), HDI follows the proportional growth of 

mass transport modes as options. In this graphical analysis no outliers were identified. The results of 

transport performance and socioeconomic data are inversely proportional in the Argentinian smart cities, 

Córdoba (SPA), Valladolid (SPA), Anápolis (BRA), Petrolina (BRA). The results of the performance of 

transport and socioeconomic data are proportional for the smart cities of Santos (BRA), Bilbao (SPA), 

Murcia (SPA) and Porto (POR).Table 8 describes the main variables of the transport systems of the 

sixteen smart cities, simulating the impact of Demographic Density (inhab/km²) as the main dimension 

of the bubble graph. 
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Table 8: Cross-database for analyzing the impact of the density (inhab/km²) on the mass transport 
system. 

SC 
Cities Mode 

Density 
(inhab/km²) 

Technologies 

1 SALTA 1 7,8 9 

2 SANTA_FE 1 6,4 9 

3 CORRIENTES 1 11,3 9 

4 BAHIA_BLANCA 1 131,1 9 

5 SANTOS 3 1.543,80 14 

6 MARINGA 2 868,3 11 

7 ANAPOLIS 1 414,6 11 

8 PETROLINA 1 76,5 11 

9 VALLADOLID 1 1.525,30 14 

10 BILBAO 3 8.356,50 14 

11 CORDOBA 1 260,2 14 

12 MURCIA 3 500,1 14 

13 SINTRA 2 1.184 14 

14 VILA_NOVA_DE_GAIA 2 1.783,40 14 

15 PORTO 3 5.736,10 14 

16 CASCAIS 2 1.742,60 14 

Source: Authors (2021). 

Table 8 shows the large variation in population density among the sixteen smart cities. In some of 

them there is a high rate of demographic density due to their closeness to large metropolitan 

regions, impacting the volume of information in the mass transport system.  
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Figure 7: Analyzing the impact of the density (inhab/km²) on the mass transport system. 

Source: Authors (2021). 

Figure 7 demonstrates that there is a low correlation between population density data (inhab/Km²) and 

mass transport modes. The performance of smart cities in Argentina, Brazil, Córdoba (SPA), Valladolid 

(SPA), Murcia (SPA), Cascais (POR), Sintra (POR) and Vila Nova de Gaia (POR) shows that the greater 

the number of modes of mass transport in options, the smaller is the population density (inhab/Km²). 

For smart cities like Bilbao (SPA) and Porto (POR) the demographic density (inhab/Km²) follows the 

proportional growth of mass transport modes as options. In this graphical analysis, the smart cities of 

Bilbao (SPA) and Porto (POR) were identified as outliers. The results of the performance of transport 

and socioeconomic data are inversely proportional in smart cities from Argentine, Brazilian smart cities, 

Córdoba (SPA), Valladolid (SPA), Murcia (SPA), Cascais (POR), Sintra (POR) and Vila Nova of Gaia 

(POR). The results of the performance of transport and socioeconomic data are proportional for the 

smart cities of Bilbao (SP) and Porto (POR). Table 9 shows the consolidated result of the techniques 

applied for graphical analysis among the factors that affect mass public transport in the sixteen smart 

cities analyzed. 
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Table 9: Comparison between data on urban mass transport modes, technologies, economic and 
socioeconomic conditions. 

Figure  Titles Correlation between data   
Smart cities 
performance Outilers 

6 

 
Analyzing the impact of 
the public budget on the 
mass transport system. Medium Medium  No outliers 

7 

 
Analyzing the impact of 
the HDI on the mass 
transport system. No correlation Strong No outliers 

8 

  
Analyzing the impact of 
the density (inhab/km²) 
on the mass transport 
system. Low Low Outliers found   

Source: Authors (2021). 

In this case, the graphical analyzes reveal the importance of mapping technological, economic, and 

socioeconomic data in the sustainability of public transport in smart cities. This impact of these data 

comes through the greater or lesser planning for public transport of buses, tramways, subways and 

urban and metropolitan trains, which influences the decision-making in the master plan of a smart city 

for the mobility and sustainability indicator. 

6. Conclusion 

The study identified that the networks of the sixteen smart cities depend largely on intelligent public 

transport technologies, with the use of Intelligent Transportation Systems (ITS) to collect information on 

mass transport mobility. Diesel and the bus mass transport mode predominate, despite the efforts to 

use electrical energy sources such as tram, subway and trains in European smart cities and in the 

Brazilian smart city of Santos. There is scope for smart cities in Argentina and Brazil to explore the 

implementation of technologies for the use of renewable fuels. Within the network simulated by SNA, 

Santos (BRA) and the European smart cities use the greatest number of smart technologies and of 

alternatives to the use of diesel, specially in electrified energy.  The main point discovered by the SNA 

methodology is that there is space in the networks for the inclusion of more technologies, such as 

Industry 4.0 and Industry 5.0 technologies, to increase the connectivity and the capillarity of information 

on urban mobility for mass transportation. Graphical analyzes resulted in positive and negative impacts 

in relation to transportation data, technologies, economic data, and socioeconomic data. As a negative 

impact, investments are often inversely proportional to these categories, causing a deficit from one factor 

to another in mass mobility in buses, tramways, subway and trains. In the future, there is possibility to 

explore public transport planning policies that generate proportionality to the continuous growth between 

mass transport modes, technologies and economic and socioeconomic data. As a positive impact, some 

smart cities such as Bilbao (SPA), Porto (PORT), Santos (BRA) and Murcia (SPA) correctly maintain 

the proportionality among investments in mass transport, economic and socioeconomic factors, serving 
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good practices that can be adapted by other smart cities on public transport. The researched literature 

and the methodology applied in this study bring suggestions and contributions for future research related 

to the theme “available technologies for mass public transport in next-generation smart cities”. This 

search can bring new mass public transport systems models or configurations that prioritize the speed 

of data collection and treatment, as well as the decision-making in relation to buses, tramways, subways 

and urban and metropolitan trains for urban mobility.  
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2. Smart Cities 
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3. Methodology 

    The qualitative approach methodology was developed in two steps: 

The first one is the data collecting, in which a literature review based on 

planning, selection, extraction and execution (Okoli & Schabram, 2010; 

Stechemesser & Guenther, 2012) was performed on Science Direct and IEEE 

Xplore academic reference bases. The objective of this stage was to collect 

publications that related their papers’ keywords to mass transit modes, energy 

sources and technologies research objects in the past 20 years. 

       The procedures for collecting this data can be described as follows: 

1. The first criterion was that the articles should be empirical studies published 

in scientific journals about the mass transit modes, energy sources and 

technologies.  

2. The abstracts were exported from the academic databases using electronic 

spreadsheets to better collect and manage bibliographic references. 

3. A total of 818 abstracts catalogued between 2009 and 2021 were found in the 

IEEE Xplore, and 917 of them in Science Direct academic reference base. 

There were 100 papers duplicated in the two bases, and they were excluded 

from one of them, so that the result could be a list of unique papers  

4. The second exclusion criterion was the non-association of mass transit theme 

to smart cities literature or the fact that the original research had not been 

developed in a smart city environment 

5. From the 818 found in IEEE Explore academic database, 798 were excluded, 

resulting in 20 articles to be analyzed. From Science Direct academic 

database, 901 works were excluded out of 917, which resulted in 16 selected 

articles. This, the number of articles in the analyzed sample was 36. 

      Once the sample was established, the following procedures were taken: 

1. Using the bibliometric indicators used on the index fields taken from the 

research base, a descriptive analysis was developed rostering the following 

items: author, abstract, keywords, citation numbers, patent numbers, 

publication topics and references. 

2. After that, a qualitative analysis of each article content was done, aiming at 

the identification of the themes that were in the introduction, objective, 

instruments, and main results.  

     After these procedures, the articles which mentioned smart and sustainable 

technologies, mass transit transportation, the authorship and the year of 

publication related to the bibliographical results were listed.  

     The result of this step can be seen in Table 1. 
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Table 1. Literature on smart and sustainable technologies for mass transport in smart cities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Authors, from the literature. 

 

The second step was the application of the mechanized textual analysis technique. 

There was a mechanized application via textual analysis by the Iramuteq software 

version 4.0.3 on the data collected from step one. Iramuteq is a free and open-source 

software, which allows statistical analysis on textual corpus and on tables in -

individuals/words, developed by Pierre Ratinaud (Lahlou, 2012; Marchand & 

Ratinaud, 2012) and licensed by the GNU GPL (v2). It is anchored in the R software 

Mass Transit    Authors  Theme 

E-buses 

Shaikh et al. (2020) Applications/ Tracking 

Soni & Upadhyay (2016) Green power source 

Wang et al. (2013) Wind energy efficiency 

Zhang et al. (2017)  Electric power/ route optimization 

Zhang (2017) Energy efficiency 

Utsumi et al. (2013); Liberto 

et al. (2018); Meishner et al. 

(2017) 

Energy and sustainable efficiency 

Piazza et al. (2019) Smart Energy and Smart Mobility 

Gabbar et al. (2020) Clean power source 

Ferguson et al. (2019) Transition to electrification 

Kadam et al. (2018) Smart bus  

Muthuselvil et al. (2019) Intelligent Bus System Based on IoT 

Mouratidis & Serrano (2020) Autonomous Buses  

BEBs 

Correa et al. (2019) 
Energy transition between Diesel, Hybrid, 

Electric; Fuel cell. 

Lv et al. (2021) Deep Learning 

Tesar et al. (2020) Energy efficiency and batteries 

Lv et al. (2021) Energy and sustainable efficiency 

Ke et al. (2020) Smart grid, residual energy e wind energy 

Mahmoud et al. (2016) 
Alternative energy sources (Hybrid, fuel cell, 

and battery) 

Majumder et al. (2019) 
Additional charge for photovoltaic charging 

(Clean Energy Sources) 

He et al. (2020) 
Energy and sustainable efficiency by smart 

charging 

Ma et al. (2021) Energy efficiency and Smart Card 

Bioethanol bus Velásquez et al. (2011) Energy efficiency 

Tramways 

Belhassen et al. (2019) 
Algorithms and techniques for facial and 
object detection by application 

Popescu & Popescu (2013) Smart grid and new sources (renewable) 

Vernard et al. (2009) 
Real-time computing device for the visually 

impaired 

Chen et al. (2019) Deep Leaning 

Retscher & Bekenova (2020) Wi-fi and sensors 

Akcin et al. (2016) Energy and sustainable efficiency 

Savchuk & Nahorny (2020) Sustainable and ecological technologies  

Subway 

Kim et al. (2021) Big Data and Artificial intelligence 

Piao et al. (2020) Machine Learning and Virtual Reality 

Kang et al. (2020) Energy efficiency by algorithms 

Loy-Benitez et al. (2020) Sensors for air quality in stations 

Jafari et al. (2021) Regenerative Breaking Energy (RBE)  
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(Software R, 2021) and in the Python language (Python, 2021). The purpose of the 

program is to provide more accurate support for text analysis, making it possible to 

present statistics, Reinert's Method, similarities, classifications, and word clouds.  

After Iramuteq’s analysis, the data presented on Table 1 was separated into two 

groups. The first group is comprised by 11 articles (out of 36 articles in Table 1) 

which focus on research in “smart technologies” and are disposed on Table 2. The 

second group is constituted by 25 articles out of 36, which focus on research in 

“sustainable technologies” and are presented on Table 3.  

 

                                                         Table 2. Smart technologies for mass transport in smart cities 

Technologies Mass Transit Authors 

Smart 

E-Buses 

Shaikh et al. (2020) 

Kadam et al. (2018) 

Muthuselvil et al. (2019) 

BEBs 
Mouratidis & Serrano (2020) 

Lv et al. (2021) 

Tramways 

Belhassen et al. (2019) 

Vernard et al. (2009) 

Chen et al. (2019) 

Retscher & Bekenova (2020) 

Subway 

Kim et al. (2021) 

Piao et al. (2020) 

Mahmoud et al. (2016) 

Majumder et al. (2019) 

He et al. (2020) 

Ma et al. (2021) 

Tramways 

Popescu & Popescu (2013) 

Akcin et al. (2016) 

Savchuk & Nahorny (2020) 

Subway 

Kang et al. (2020) 

Loy-Benitez et al. (2020) 

Jafari et al. (2021) 

                                                             Source: Author, from the literature. 
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Table 3. Sustainable technologies for mass transport in smart cities 

Technologies Mass Transit Authors 

Sustainable 

E-Buses 

Soni & Upadhyay (2016) 

Wang et al. (2013) 

Zhang et al. (2017)  

Zhang. 2017) 

Utsumi et al. (2013)  

Liberto et al. (2018) 

Meishner et al. (2017) 

Piazza et al. (2019) 

Gabbar et al. (2020) 

Ferguson et al. (2019) 

Bioethanol bus Velásquez et al. (2011) 

BEBs 

Correa et al. (2019) 

Tesar et al. (2020) 

Lv et al. (2021) 

Ke et al. (2020) 

Mahmoud et al. (2016) 

Majumder et al. (2019) 

He et al. (2020) 

Ma et al. (2021) 

Tramways 

Popescu & Popescu (2013) 

Akcin et al. (2016) 

Savchuk & Nahorny (2020) 

Subway 

Kang et al. (2020) 

Loy-Benitez et al. (2020) 

Jafari et al. (2021) 

                                                                            Source: Author, from the literature. 

 

3. Results and Discussion 

                                                3.1 Modes of Mass Urban Transit in Smart Cities 

Mass urban transport proposes models of transport modes within the 

environment of the fourth industrial revolution, or the technologies of Industry 4.0, 

such as Battery Electric Buses (BEBs), E-buses, Smart Tramways, Smart Subway, 

and Smart Trains. It places this technology to improve communication, intelligent 

information, and environmental sustainability to enhance actions in smart cities 

mitigating the challenges of smart mobility.  

Two aspects can be explored in the literature on smart cities and mass transit 

and their smart and sustainable technologies related to the abundance or scarcity 

of research on buses, tramways, subway, and trains: 

1) There is some research on smart cities environment, but they do not cite 

the expression “smart cities” in their publications, even if they are included in 
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urban or metropolitan technological environment for trams (Vernard et al., 2009; 

Chen et al., 2019; Retscher & Bekenova, 2020, Akcin et al., 2016; Savchuk & 

Nahorny, 2020) or subways (Kim et al., 2021; Piao et al., 2020, Kang et al., 2020, 

Loy-Benitez et al., 2020; Jafari et al., 2021). 

2) There are studies developed in the environment of smart cities that mention 

the expression “smart cities” in their publications related to urban or metropolitan 

technological environment for BEBs (Mouratidis & Serrano, 2021; Correa et al., 

2019), Majumder et al., 2019), tramways (Vernard et al., 2009; Chen et al., 2019; 

Retscher & Bekenova, 2020; Akcin et al., 2016; Savchuk & Nahorny, 2020) and 

subways (Kim et al., 2021; Loy-Benitez et al., 2020; Jafari et al., 2021). It means 

that the connection between Smart Cities and mass transit can be a field to be 

explored in the coming years. 

3) There was not enough research on technologies for urban and metropolitan 

trains to be included in this review. This outcome suggests the need to increase the 

researched academic bases to look for these keywords to be explored through 

specific future literature reviews. 

3.1. Textual analysis of smart technologies in mass transport 
modes in smart cities 

Table 2 presents the literature on smart technologies as a database for textual 

analyses. The first relation presented by Iramuteq is the word count and the 

structure of texts on smart technologies. The results from this analysis were: 

•   Number of texts: 11.  

•   Number of occurrences: 2131.  

•   Number of forms: 697.  

•   Hapax number (expressions used a single time): 442 (19.80% occurrences 

– 60.55% forms).  

•   Average occurrences/text: 193.73. 

 

The Zipf diagram, Figure 1, is the graphic representation of the frequency of 

a term with its ranking (rangs). That is, the ranking organizes the position of those 

which are most cited. As it can be seen in the report and in the graph, only one 

term is constantly repeated, while the vast majority – 442 terms – is mentioned 

only once. It indicates a wealth of vocabulary on the part of the IEEE Xplore and 

Science Direct academic reference bases. The higher the single frequency of a 

term, the more complex the text 
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Figure 1. Zipf diagram on smart technologies. Source: Iramuteq (2021). 

 

Among the most used expressions in the 11 articles collected with the theme 

of smart technologies, there were the mentions ‘bus’ (53 occurrences), ‘model’ 

(20 occurrences) and ‘passenger’ (19 quotes), the words ‘system’ and ‘time’ had 

nine mentions each. The word ‘autonomous’ appeared 8 times; ‘operation’, 

‘transport’, and ‘urban’ had 7 mentions each, while ‘detection’, ‘service’, and 

‘smart’ had 6 mentions. It is important to mention that the terms ‘algorithm’, 

‘android’, ‘environment’, ‘information’, ‘prediction’, ‘technology’, ‘traffic’, 

‘tramway’, and ‘vehicle’ had 5 mentions each. 

In these cases, the relationship between technologies from industry 4.0 and 

industry 5.0 stands out, especially because of the constant connection with the 

theme of smart cities and public transportation. The term ‘bus’ is constantly used 

as associated with the system of simulator technologies for time-targeted routes 

and for data transmission in the urban transport system of a smart city. For 

example, authors such as Shaikh et al. (2020) explore applications/ tracking for 

smart technologies in their research, Kadam et al. (2018) explore smart bus and 

Muthuselvil et al. (2019) explore intelligent bus system based on IoT. Mouratidis 

and Serrano (2020) explore research on autonomous buses and Lv et al. (2021) 

explore deep learning research, regardless of Industry 4.0 or Industry 5.0 

technologies applied, as these authors focus their efforts on smart mass transit to 

a smart city. 

Figure 2 presents the result of Reinert's Method application, for mapping the 

vocabulary according to the vicinity of terms to the quadrants in relation to texts 

on smart technologies.        
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Figure 2. Reinert's Method graph of selected texts on smart technologies. Source: Iramuteq (2021). 

 

When building the word cloud from the counting performed by Iramuteq, the 

following formation can be seen:  
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Figure 3. Word cloud of selected texts about smart technologies. Source: Iramuteq (2021).  

 

In addition to the mentions already highlighted in this analysis, it is also 

possible to verify the words related to transport systems such as ‘travel’, ‘public’, 

‘application’, ‘service’, and ‘smart’, as well as terms more associated with public 

transportation, such as ‘passenger’, and ‘system’, frequently used in the collected 

scientific articles. The connection of these words results in the so-called ‘similarity 

analysis’, which represents the similarity between all texts selected for the corpus. 

The closer they are, the more similar the expressions. (Figure 4). 
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Figure 4. Word tree of texts about smart technologies. Source: Iramuteq (2021). 

 

It is possible to verify that the bus transport mode is often associated with 

terms which are most of the time linked to the transportation system management 

actions for the use of intelligent technologies, focused on current issues of use of 

autonomous technologies, such as ‘operation’, ‘application’, ‘detection’, 

‘method’, ‘prediction’, and ‘development’. In general, it is possible to observe that 

the terms are (deeply) associated to the construction of intelligent environment 

context for the transport system, focused on meeting the needs of urban mobility 

for the population.  

Finally, it’s possible to say that the size of the abstracts texts — five 

paragraphs on average — do not influence the depth of the vocabulary and the 

relationship with the methodology of the research, as the quality is in its 

technological results for the mass transportation system.  

4.2. Textual analysis of sustainable technologies in mass 
transport modes in smart cities 

Table 3 presents the literature on sustainable technologies as a database for 

textual analyses, whose results are disposed on Figure 5.  
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The first list presented by Iramuteq is the word count and structure of texts 

on sustainable technologies. For this analysis, we obtained: 

• Number of texts: 25.  

• Number of occurrences: 4138.  

• Number of forms: 1003.  

• Hapax number (expressions used a single time): 504 (12.18% 

occurrences – 

• 50.25% forms).  

• Average occurrences/ text: 165.52. 

 

 
Figure 5. Zipf diagram on sustainable technologies. Source: Iramuteq (2021). 

 

Among the most used terms in the 25 articles collected on the theme of 

sustainable technologies, there are the words ‘bus’ (75 mentions), ‘energy’ (49 

mentions), ‘charge’ (46 mentions), ‘model’ (34 mentions), ‘system’ (33 

mentions), ‘city’ and ‘electric’ (30 mentions each), ‘battery’ (22 mentions) and 

‘power’ (20 mentions). The terms ‘operation’ and ‘vehicle’ had 19 mentions, 

‘public’ and ‘result’ had 17 mentions, while ‘cost’, and ‘technology’ were 

mentioned 14 times. It is important to emphasize that ‘consumption’, ‘electricity’, 

‘electrification’, ‘present’ and ‘urban’ had 12 mentions each. 

In these cases, the stranded-out relation happens among technologies in the 

search for cleaner energy sources for the modes of public transportation, especially 

because of the constant connection with the model themes of energy system and 

public transport. The word ‘bus’ is constantly associated with the technologies of 

electric, electrified and battery power systems in public transportation in a smart 

city. For example, authors such as Soni and Upadhyay (2016) explore research on 

green power source, Wang et al. (2013) detail the use of wind energy efficiency, 

while Zhang et al. (2017) apply electric power for route optimization for E-buses 

with electrical systems. Correa et al. (2019) explore energy transition among 

diesel, hybrid, electric; fuel cell in their research, Tesar et al. (2020) detail energy 

.  
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efficiency and batteries, while Lv et al. (2021) apply energy and sustainable 

efficiency to Battery Electric Bus (BEBS), regardless of the technologies they used 

(electric chargers or rechargers or battery systems coupled to vehicles).  

Popescu and Popescu (2013) explore smart grid and new sources (renewable) 

in their research, Akcin et al. (2016) explore energy and sustainable efficiency, 

Kang et al. (2020) explore energy efficiency by algorithms, and Loy-Benitez et al. 

(2020) explore sensors for air quality in stations and seek to improve the 

performance of electrified mass transport as a whole and not just in the tramway 

or subway transportation mode.  

All the mentioned authors focus their efforts on creating less polluting and 

more efficient technologies for the metro-railway transport system.  

Figure 6 presents the result of Reinert's Method application, for mapping the 

vocabulary according to the vicinity of terms to the quadrants in relation to texts 

on sustainable technologies. 
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Figure 6. Reinert's Method graph of selected texts on sustainable technologies. Source: Iramuteq (2021). 

 

When building the word cloud from the counting performed by Iramuteq, the 

following formation can be seen: 
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Figure 7. Word cloud of selected texts about sustainable technologies. Source: Iramuteq (2021).  

 

In addition to the mentions already highlighted in this analysis, it is also 

possible to verify the expressions related to transport systems such as 

‘electrification’, ‘diesel’, ‘transport’, ‘sensor’ and ‘optimization’, as well as words 

usually associated public transportation, such as ‘bus’, ‘charge’ and ‘energy’. The 

connection of these words results in the so-called ‘similarity analysis’, which 

represents the similarity between all texts selected for the corpus. The closer they 

are, the more similar the expressions. 
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Figure 8. Word tree of texts about sustainable technologies. Source: Iramuteq (2021). 

 

It is possible to verify that the bus transport mode is often associated 

with words that are most of the times associated with transport system 

management actions for the use of sustainable technologies focused on 

current issues in the use of alternative energy sources such as ‘simulation’, 

‘electrification’, ‘compare’, ‘reduce’, ‘minimize’, ‘optimization’. In 

general, it is possible to observe that the terms are (deeply) associated to 

the construction of intelligent environment context for the transport system, 

focused on meeting the needs of urban mobility for the population to 

mitigate the effects of pollution by transport in urban and metropolitan 

areas. Finally, it’s possible to say that the size of the abstracts texts — five 

paragraphs on average — do not influence the depth of the vocabulary and 

the relationship with the methodology of the research, as the quality is in 

its technological results for the mass transportation system.  

5. Final Remarks  

The objective of this study was reached by answering that the smart 

technologies used in the urban mass transport system in smart cities are 
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technologies that are mentioned in the literature review as technologies to improve 

the autonomous performance of the bus transport mode. In addition, these 

technologies focus on capturing vehicle and user data for information processing 

and decision-making for the creation of intelligent services in public transport, 

forming smart and sustainable mobility for the mass transport system. Sustainable 

technologies in the literature review point to the use of a battery-powered bus 

system in buses and a smart charging grid within the smart city. In this way, there 

is greater efficiency being generated in operations with less polluting fuels when 

compared to the consumption of fossil fuels in public transportation. Other 

alternatives such as full cell and hybrid fuel source are also mentioned and 

recommended. Electrified modes of transport such as tramways and subway have 

the public transport system as a systemic set with high connectivity between roads, 

stations, vehicles and intelligent information systems and rechargeable energy 

sources. The use of renewable energy sources in the means of transportation raises 

concerns about sustainable mobility for smart cities through research evidenced 

by the literature on mass transport modes and their technologies. This 

concentration of smart and less polluting technologies characterizes the urban 

mass transport system between the period 2009 to 2020 in smart cities. It also 

brings the contribution to future research of its link with the fourth industrial 

revolution, Industry 4.0, and Industry 5.0 in the public transportation. The 

limitation of this study is the uniform application of these technologies evidenced 

by the literature review and textual analysis in smart cities that have different 

economic and social profiles in each country. Thus, any technology mentioned 

here roughly changes the scenario and the result, as it is influenced by the local 

need of its citizens and by the amount of investment made in public transportation 

by each smart city, specifically in this technological grouping.  

For future work, it would be interesting to study multiple cases in groups of 

different smart cities by continents or countries, investigating how their mass 

transport system is composed and how their smart and sustainable technologies 

are concentrated in each mode of mass transport such as buses, subways, 

tramways, or trains.  
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Artigo 3 

 

2.1.3 Composição, concentração e classificação do transporte urbano de 

massa inteligente e sustentável em quatro cidades inteligentes 

 

Esse artigo foi aceito no periódico internacional “Research, Society and 

Development”, em novembro de 2021, tendo a publicação no ISSN 2525-3409 

(https://rsdjournal.org/index.php/rsd), e segue a formatação desse periódico. 
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Resumo  
As cidades inteligentes aperfeiçoam o seu sistema de transporte de massa através da sua 
oferta diversificada dos seus modos de transporte urbano para o transporte público. Existem 
opções de tecnologias inteligentes e sustentáveis que podem ser embarcadas e estarem 
disponíveis para utilização nesse sistema. A composição do sistema de transporte urbano de 
massa é um serviço público/privado e consorciado ofertado para uma demanda de cidadãos 
que visa a melhoria da mobilidade urbana. O transporte urbano de massa pode ser classificado 
partindo do levantamento de dados, tais como: os tipos de modos de transporte de massa 
existentes, as tecnologias inteligentes disponíveis e as fontes de energia aplicadas para a 
locomoção. Nesta pesquisa foi aplicado o método de estudo de caso múltiplo do sistema de 
transporte de massa, com o uso da técnica de triangulação de três bases de dados coletados 
em 2020.  O objetivo deste estudo foi analisar e compreender a composição e a concentração 
dos sistemas de transporte urbano de massa de quatro cidades inteligentes com perfil 
metropolitano e classificar essas cidades inteligentes utilizando relatórios e painéis (dashboard) 
com o auxílio do software Power Business Intelligence (BI) da Microsoft como ferramenta de 
análise final. Considera-se que esses sistemas de transporte urbano de massa metropolitanos 
são construídos historicamente em estágios de evolução tecnológica e são implantados nas 
cidades inteligentes de acordo com as necessidades de mobilidade urbana das cidades, e 
podem ser classificados como mais ou menos diversos, mais ou menos tecnológicos e mais ou 
menos limpos ou poluentes. 
Palavras-chave: Transporte de massa; Tecnologias; Cidades inteligentes; Sustentabilidade. 
 
Abstract  
Smart cities improve their mass transportation system through their diversified offering of urban 
modes of transportation for public transport. There are options of smart and sustainable 
technologies that can be embedded and available to be used in this system. The composition 
of the urban mass transportation system is a public/private and consortium service offered to a 
demand from citizens that aims to improve urban mobility. Urban mass transport can be 
classified based on data such as the types of existing mass transport modes, the smart 
technologies available, and the energy sources used for locomotion. In this research, the 
multiple case study method of the mass transportation system was applied, with the use of the 
triangulation technique of three databases collected in 2020.  The aim of this study was to 
analyze and understand the composition and concentration of urban mass transport systems in 
four smart cities with metropolitan profile and classify these smart cities using reports and 
dashboards with the aid of Power Business Intelligence (BI) software from Microsoft as the 
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ultimate analysis tool. It is considered that these metropolitan urban mass transportation 
systems are historically built-in stages of technological evolution and are deployed in smart cities 
according to the urban mobility needs of the cities, and can be classified as more or less diverse, 
more or less technological, and more or less clean or polluting. 
Keywords: Mass transport; Technologies; Smart cities; Sustainability. 
 
 
 
Resumen  
Las ciudades inteligentes mejoran su sistema de transporte masivo a través de su oferta 
diversificada de modos de transporte urbano para el transporte público. Hay opciones de 
tecnologías inteligentes y sostenibles que pueden integrarse y estar disponibles para su uso en 
este sistema. La composición del sistema de transporte urbano de masas es un servicio 
público/privado y consorciado que se ofrece a una demanda de los ciudadanos con el objetivo 
de mejorar la movilidad urbana. A el transporte masivo urbano puede clasificarse en función de 
la recogida de datos, tales como los tipos de modos de transporte masivo existentes, las 
tecnologías inteligentes disponibles y las fuentes de energía aplicadas para la locomoción. En 
esta investigación se aplicó el método de estudio de casos múltiples del sistema de transporte 
masivo, utilizando la técnica de triangulación de tres bases de datos recolectadas en 2020.  El 
objetivo de este estudio fue analizar y comprender la composición y concentración de los 
sistemas de transporte masivo urbano en cuatro ciudades inteligentes con perfil metropolitano 
y clasificar estas ciudades mediante informes y cuadros de mando con la ayuda del software 
Power Business Intelligence (BI) de Microsoft como herramienta de análisis final. Se considera 
que estos sistemas metropolitanos de transporte urbano masivo se construyen históricamente 
en etapas de evolución tecnológica y se despliegan en las ciudades inteligentes según las 
necesidades de movilidad urbana de las ciudades, pudiendo clasificarse como más o menos 
diversos, más o menos tecnológicos y más o menos limpios o contaminantes. 
Palabras clave: Transporte masivo; Tecnologías; Ciudades inteligentes; Sostenibilidad. 

 

1. Introdução 

Uma cidade sustentável inteligente é aquela que dispõe da tecnologia da informação e de 

outras ferramentas a fim de aprimorar a qualidade de vida e dos serviços, protegendo as necessidades 

dos cidadãos e considerando a atuação econômica, social, ambiental e cultural (Akande, Cabral, 

Gomes & Casteleyn, 2019). As cidades classificadas como inteligentes apresentam sistemas de 

transporte, soluções básicas de infraestrutura e soluções de serviços inteligentes orientados para as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) (Kumar et al., 2019). Podem ser citadas como TICs 

no transporte público, por exemplo, os sistemas de informação de passageiros em tempo real, sistemas 

de notificação de chegada de ônibus, sistemas automáticos de localização de veículos e sistemas de 

prioridade de sinal de trânsito para a aplicação no transporte público (Erkollari & Oberer, 2018).  

Outro aspecto importante das cidades inteligentes é a sustentabilidade. As tecnologias 

sustentáveis no transporte público são a preocupação com as metas para a eliminação de veículos 

movidos por combustíveis fósseis e para a transição de fontes de energia alternativas e sustentáveis 

como a elétrica (International Energy Agency – IEA, 2020). Em diversos países, a transição para os 

ônibus elétricos no transporte público já é desenvolvida amplamente por metas e protocolos de 

sustentabilidade adotados por políticas públicas, e abordando ativamente os desafios do 

desenvolvimento sustentável em áreas urbanas (Burch & Gilchrist, 2018). As megacidades estão 

comprometidas em colaborar com eficácia, compartilhando o conhecimento e promovendo ações 

mensuráveis e sustentáveis sobre as mudanças climáticas no transporte público (C40 CITIES, 2021). 

O problema do presente estudo ressalta a importância de mapear e classificar as tecnologias 
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disponíveis embarcadas ou não no sistema de transporte urbano como ônibus, Veículo Leve sobre 

Trilhos - VLT (tramway), metrôs e trens e outras possibilidades de modos de transportes coletivos 

necessários as cidades inteligentes. Essa classificação é importante para determinar quais cidades 

inteligentes utilizam as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no transporte de passageiros 

de massa. A maior concentração de tecnologias em uma cidade pode facilitar o fluxo da mobilidade 

urbana. Assim é importante saber como classificar as tecnologias para atender as demandas do 

transporte público de massa.   

O objetivo deste artigo é classificar os sistemas de transporte urbano de massa como 

inteligentes e sustentáveis em cidades inteligentes, que visam o uso de TICs e a redução dos impactos 

ambientais em áreas urbanas por fontes energia renováveis ou não renováveis em combustíveis 

utilizados.  

A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa, de método indutivo e tipo exploratório, 

utilizando o método de estudo de caso múltiplo de quatros cidades, sendo duas do continente europeu, 

Madri (Espanha) e Paris (França), e duas do continente sul-americano São Paulo (Brasil) e Buenos 

Aires (Argentina).  

A escolha se deve às cidades terem perfil urbano e metropolitano, com alta concentração de 

tecnologias e diversidade dos seus modos de transportes. O método de cruzamento de base de dados 

por triangulação foi aplicado para entender a composição desses sistemas de transporte.  

Este artigo é dividido nas seguintes seções: introdução e revisão da literatura, materiais e 

métodos, resultado e discussão do estudo de caso múltiplo dos sistemas de transporte urbano de 

massa inteligente e sustentável e revisão da literatura e finalizando com a seção de considerações 

finais. 

 

2. Materiais e Métodos 

A pesquisa traz o método de estudo de caso múltiplo com base na formação de evidências 

(Yin, 2014). Utilizou-se a técnica convergente de triangulação para a validação dos dados coletados 

(Denzin & Lincoln, 2000), conforme Figura 1.  

 

 
Figura 1. Processo Metodológico do Estudo de Caso Múltiplo com a Técnica de Triangulação de 

Dados. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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As seguintes etapas foram adotadas para a presente pesquisa:  

(1) Realizou-se uma revisão de literatura utilizando as palavras-chaves em inglês: “smart cities 

and/or technologies and/or public transportation and/or mobility”. As bases referenciadas consultadas 

foram: Science Direct, Emerald, IEEE XPLORE e DOAJ. Neste caso o método de revisão de literatura 

dá suporte ao método principal do estudo de caso múltiplo.  

(2) As informações sobre o transporte público de massa para construção das três bases de 

dados foram coletadas dos websites das prefeituras, secretarias de economia, transporte e mobilidade, 

turismo e infraestrutura, e das empresas consorciadas em transporte público das quatro cidades 

pesquisadas, tendo sido os dados, portanto, coletados de formas diferentes para a triangulação da 

pesquisa (Flick, 1992). Os dados coletados na primeira base de dados trazem as informações 

econômicas, socioeconômicas, ranking das cidades inteligentes e a composição dos sistemas de 

transporte urbano de massa das quatro cidades. Na segunda base de dados compila-se e descreve-se 

a concentração dos modos de transporte público de massa, tecnologias e fontes de energia. Da terceira 

base de dados extraem-se as evidências para a proposta de “Classificação de classificação do sistema 

de transporte urbano de massa inteligente e sustentável em cidades inteligentes” (ver Figura 7).  

(3) Cada cidade foi analisada e recebeu a palavra S, quando o dado coletado na investigação 

de triangulação estava presente; “N”, quando o dado coletado na investigação de triangulação não 

estava presente, o que significa que o modo de transporte, a tecnologia ou fonte de energia não está 

disponível; e “NE” quando não foi encontrada informação sobre o dado coletado. Um asterisco “*” foi 

colocado quando constatada a ausência do modo de transporte de massa na investigação de 

triangulação; “NR” foi colocado para fonte de energia Não Renovável, e “R” para fonte de energia 

Renovável para o saldo de finalização da coleta de “Fontes de energia”. 

(4) Os dados dos modos de transporte e tecnologias inteligentes e sustentáveis foram 

transferidos para a criação dos painéis pelo software dashboard Power Business Intelligence (BI) da 

Microsoft, cujos resultados estão nas Figuras 3, 4, 5 e 6, que descrevem a concentração das 

tecnologias em cada modo de transporte de massa de cada cidade inteligente. Na Figura 7, são 

demonstrados os resultados para classificação das cidades inteligentes por volumes de tecnologias 

inteligentes e sustentáveis nos transportes de massa. 

 

3. Resultados e Discussão  

3.1 Estudo de Caso Múltiplo do Transporte de Massa em Cidades Inteligentes   

Incialmente, nesta seção, são abordados os resultados das coletas dos dados para formação 

das bases de dados 1 e 2 de triangulação dos dados extraídos dos websites das prefeituras, das 

secretarias de transporte ou mobilidade urbana e das empresas consorciadas, nos quais geralmente 

são localizadas as informações econômicas, socioeconômicas e de transporte. 
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Tabela 1. Dados Econômicos, Socioeconômicos e Ranking das Cidades Inteligentes. 

N  Cidade  
População 

Urbana  

População 
Metropolitana  

Densidade 
Populacional 

Média 
IDH  

 
PIB da Cidade 
(Bilhões U$) 

Ranking  
por 

Cidade 
Inteligent

e 

1 Madri 3.266.126 6.791.667 5.208,6 0,992 308 71.42 
2 Paris 2.148.271 12.628.266 20.807 0,872 564 85.50 
3 São Paulo 12.252.023 21.571.281 13.024,56 0,805 388 45.01 
4 Buenos Aires 2.891.082 15.594.428 14.307,68 0,885 362 54.71 

Fonte: Portal web del Ayuntamiento de Madri (2020); Paris (2020); Prefeitura de São Paulo (2020); Buenos Aires 
Ciudad BA (2020); Country Economy (2020); IESE (2020); PricewaterhouseCoopers (2020). 

 

A organização do fluxo da pesquisa aplicado à seção 2 de “Resultados e Discussões” é vista 

na Figura 2, a seguir: 

 

Figura 2. Estrutura de Triangulação do Banco de Dados para os Estudos de Caso Múltiplos. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

 

3.1.1 Caracterização Estudo de Caso 1 (Cidade Inteligente de Madri) 

Madri é a maior economia da Espanha e a quarta a nível europeu, tendo como base o setor de 

serviços como os financeiros, o comércio e o turismo (Portal web del Ayuntamiento de Madrid, 2020). 

Geograficamente, está localizada na região central da Espanha, distante dos portos espanhóis. 

Estrategicamente, sua localização central auxilia a capilaridade das redes de transporte rodoviário, 

ferroviário e aeroviários de todo o país (Instituto Nacional de Estadística, 2020).  

Sua região metropolitana com 6.791.667 habitantes (Tabela 1) abrange aos municípios de 

Alcorcón, Alcobendas, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, 

San Fernando de Henares e Torrejón de Ardoz, que se tornam cidades-dormitório, compreendendo 

dez municípios limítrofes (Portal web del Ayuntamiento de Madrid, 2020).  

O sistema de transporte público de transporte de massa de Madri possui sistemas de metrô, 

trem, ônibus urbano e interurbano, em que é explorada a concessão do transporte público/privado. O 

transporte público de Madri é gerenciado pelo “Consorcio Regional de Transporte Regulares de Madrid” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
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(Consórcio Regional de Transporte de Madrid, 2020). O sistema de bilhetagem para o transporte 

público de massa é composto por vários tipos de bilhetes como (Movilidad y Transportes, 2020): 

 

• Bilhete: utilizado para uma única viagem, sendo adquirido na mesma estação ou meio que 

pretende realizar. Em alguns serviços, como o trem de passageiros, podem ser adquiridos 

bilhetes de ida e volta. 

• Bilhete Metrobús: é um bilhete válido tanto para a rede de metrô e rede de ônibus, permitindo 

a realização de um total de 10 viagens dentro da zona de transporte de Madri.  

• Bilhete Abono transporte: é um bilhete de transporte válido para as redes de metrô, 

passageiros e ônibus urbanos ou interurbanos, permite a realização de um número ilimitado 

de viagens durante o seu período de validade, seja mensal ou anual, possuindo três 

modalidades (jovem, normal e terceira idade).  

• Bilhete Abono turístico: bilhete válido entre um e sete dias, podendo incluir duas zonas: zona 

A, que é igual ao passe de transporte; e a zona T, que inclui todos eles. Suas taxas variam 

de acordo com a idade, definida entre normal (a partir dos 12 anos) e infantil (até 11 anos). 

 

A Tabela 2 apresenta as tecnologias empregadas no transporte coletivo de transporte urbano 

de massa em Madri. 
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Tabela 2. Composição do Sistema de Transporte Urbano de Massa de Madri. 

Madri Modos de Transporte Coletivo Público e Urbano de Massa 

Tecnologia Ônibus 
a Diesel 

Ônibus 
a Gás 

Ônibus 
a 

Bateria 

Trólebus VLT  Metrô Trem 
Urban

o 

Trem 
Suburban

o 

ITS S S S S S S S S 

Ar condicionado S S S S S S S S 

Internet 4G-usuário S S S S S S S S 

Internet 5G-usuário S S S S S S S S 

Painéis de Informação 
de horários e rotas 

S S S S S S S S 

Aplicativos-usuário S S S S S S S S 

Registrador Mecânico 
de passageiros 

N N N N N N N N 

Registrador Eletrônico 
de embarques e 
desembarques 

S S S S S S S S 

Emissor de 
comprovante de 
pagamento 

S  S  S S S S S S 

Bilhete magnético S S S S S S S S 

Cartão inteligente S S S S S S S S 

Rádio Comunicador S S S S S S S S 

Identificador de 
Coletivos 

S S S S S S S S 

Registrador de 
passagem  

S S S S S S S S 

Registrador de coletivos 
por satélite 

S S S S S S S S 

Registrador do 
comportamento do 
condutor e do veículo  

S S S S S S S S 

Registrador de Viagens S S S S S S S S 

Sinalização Braile S S S S S S S S 

Biometria Facial S S S S S S S S 

Comunicador-usuário S S S S S S S S 

Acionador de semáforo N N N N N N N N 

Vigiador de vias e 
interior  

S S S S S S S S 

Global Positioning 
System (GPS) 

S S S S S S S S 

Big Data  S S S S S S S S 

Data Mining S S S S S S S S 

Cloud Computing S S S S S S S S 

Internet das Coisas S S S S S S S S 

Internet dos Serviços S S S S S S S S 

Crowdsourcing S S S S S S S S 

Blockchain NE NE NE NE NE NE NE NE 

Segurança Cibernética S S S S S S S S 

Sistemas integrados  S S S S S S S S 

Sanitização S S S S S S S S 

Total de Tecnologias  30 30 30 30 30 30 30 30 

Tipos de Energia Diesel Gas Bateria Elétrica Elétric
a 

Elétric
a 

Elétric
a 

Elétrica 

Fontes de Energia NR R R R R R R R 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Na Figura 3 é apresentada a concentração das tecnologias e fontes de energia empregadas 

no transporte coletivo de transporte urbano de massa de Madri. 

 

Figura 3. Concentração de Tecnologias Inteligentes e Fontes de Energia para o Transporte de Massa 

da Cidade De Madri. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Pode-se observar na Figura 3 que a concentração das tecnologias inteligentes no transporte 

de massa está equilibrada em quantidade e percentuais nos modos de transporte, de forma que se 

torna uma estratégia para melhorar a comunicação das tecnologias na mobilidade urbana da cidade 

inteligente de Madri. Sobre a concentração das fontes de energia no transporte de massa, o uso maior 

ocorre em energias renováveis buscando a sustentabilidade através da redução da poluição 

atmosférica e sonora nas cidades inteligentes. Madri tem como meta a redução gradual ou a proibição 

de todos os tipos de veículos a diesel a partir de 2025 e tem como “poderes fortes” da prefeitura a 

definição e aplicação das políticas no transporte público e como “poderes parciais” o controle 

orçamentário e de receita e visão definida no transporte público (C40 CITIES, 2021).  

A vulnerabilidade do seu sistema de transporte de massa está na adesão da fonte de energia 

elétrica para ônibus. Suas tecnologias inteligentes e fontes de energia de transporte de massa são 

similares às da cidade inteligente de Paris. 

 

3.1.2 Caracterização Estudo de Caso 2 (Cidade Inteligente de Paris) 

Paris é a maior economia da França tendo como base o setor de lazer e turismo, de serviços 

(educação) e o comércio. Geograficamente, está localizada na região norte da França, distante dos 

portos franceses. Estrategicamente sua localização central auxilia a capilaridade das redes de 

transporte rodoviário, ferroviário e aeroviários de todo o país, e também, do Reino Unido e dos Países 
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Baixos (Holanda, Bélgica e Luxemburgo) (Paris, 2020).  

Sua região metropolitana, com 12.628.266 habitantes (Tabela 1) compreende os 

estabelecimentos públicos territoriais de Vallée Sud Grand Paris (VSGP),  Grand Paris Seine Ouest 

(GPSO), Paris Ouest La Défense (POLD), Boucle Nord de Seine (BNS), Plaine Commune (PC), Paris 

Terres d'Envol (PTE), Est Ensemble (EE), Grand Paris - Grand Est (GPGE), Paris-Est-Marne et Bois 

(PEMB), Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA0 e Grand-Orly Seine Bièvre (GOSB), que se tornam 

cidades-dormitório, tendo dez municípios limítrofes (Paris, 2020).  

O sistema de transporte público de massa de Paris possui o metrô, o VLT, o trem, o ônibus 

urbano e interurbano. Esse sistema é gerenciado pelo conjunto das seguintes empresas consorciadas:  

Métro de Paris, para o sistema de metrô; Réseau Express Régional d'Île-de-France (RER), para o 

sistema de trem urbano; Tramway d'Île-de-France, para o sistema de VLTs; Transilien, para o sistema 

de trem metropolitano, Réseau de bus (RATP) e Autobus d'Île-de-France, para o sistema de linhas de 

ônibus de Paris para os subúrbios: Île-de-France Mobilités que organiza os serviços de transporte 

público regular de passageiros, à procura e escolar, serviços de compartilhamento de bicicletas self-

service  e  a Grand Paris Express que é uma de rede de metrô composta por quatro linhas automáticas 

em torno de Paris e duas extensões de linhas (Plan Paris 360º, 2020).  

O sistema de bilhetagem para o transporte público de massa é composto por vários tipos de 

bilhetes como: 

 

• t+ Ticket: bilhetagem básica, em que o valor é acrescido conforme a zona de desembarque 

pela empresa RATP, geralmente a cartela mais utilizada é de 10 passes. 

• Travel Pass: é um bilhete para o turista pode ser adquirido com validade de 1 a 5 dias e 

disponibiliza viagens ilimitadas dentro das zonas compradas de 1 a 3 (região central) e 1 a 

5 (subúrbios, aeroporto e Disney). 

• Navigo Découverte: é um bilhete que oferece viagens ilimitadas e intermodais pelo sistema 

de transporte público. 

 

A Tabela 3 apresenta as tecnologias empregadas no transporte coletivo de transporte urbano 

de massa em Paris. 
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Tabela 3. Composição do Sistema de Transporte Urbano de Massa de Paris. 

Paris Modos de Transporte Coletivo Público e Urbano de Massa 

Tecnologia Ônibus 
a Diesel 

Ônibus 
a Gás 

Ônibus a 
Bateria 

Trólebu
s 

VLT Metrô Trem  
Urban

o 

Trem 
Suburban
o 

ITS S S S S S S S S 

Ar condicionado S S S S S S S S 

Internet 4G-usuário S S S S S S S S 

Internet 5G-usuário S S S S S S S S 

Painéis de Informação 
de horários e rotas S S S S S S S S 

Aplicativos-usuário S S S S S S S S 

Registrador Mecânico 
de passageiros N N N N N N N N 

Registrador Eletrônico 
de embarques e 
desembarques S S S S S S S S 

Emissor de 
comprovante de 
pagamento S S S S S S S S 

Bilhete magnético S S S S S S S S 

Cartão inteligente S S S S S S S S 

Rádio Comunicador N N N N N N N N 

Identificador de 
Coletivos S S S S S S S S 

Registrador de 
passagem  S S S S S S S S 

Registrador de coletivos 
por satélite S S S S S S S S 

Registrador do 
comportamento do 
condutor e do veículo  S S S S S S S S 

Registrador de Viagens S S S S S S S S 

Sinalização Braile S S S S S S S S 

Biometria Facial S S S S S S S S 

Comunicador-usuário S S S S S S S S 

Acionador de semáforo N N N N N N N N 

Vigiador de vias e 
interior  S S S S S S S S 

Global Positioning 
System (GPS)  S S S S S S S S 

Big Data  S S S S S S S S 

Data Mining S S S S S S S S 

Cloud Computing S S S S S S S S 

Internet das Coisas S S S S S S S S 

Internet dos Serviços S S S S S S S S 

Crowdsourcing S S S S S S S S 

Blockchain NE NE NE NE NE NE NE NE 

Segurança Cibernética S S S S S S S S 

Sistemas integrados S S S S S S S S 

Sanitização S S S S S S S S 

Total de Tecnologias  29 29 29 29 29 29 29 29 

Tipos de Energia Diesel Gas Bateria Elétrica Elétric
a 

Elétric
a 

Elétric
a 

Elétrica 

Fontes de energia NR R R R R R R R 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Na Figura 4 é apresentada a concentração das tecnologias e fontes de energia empregadas 

no transporte coletivo de transporte urbano de massa de Paris. 

 

Figura 4. Concentração de Tecnologias Inteligentes e Fontes de Energia para o Transporte de 

Massa da Cidade de Paris. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Pode-se observar na Figura 4 que a concentração das tecnologias inteligentes no transporte 

de massa está equilibrada em quantidade e percentuais nos modos de transporte. Dessa forma, torna-

se uma estratégia para melhorar a comunicação das tecnologias na mobilidade urbana da cidade 

inteligente de Paris. Sobre a concentração das fontes de energia no transporte de massa, é feito maior 

uso de energias renováveis, buscando a sustentabilidade através da redução da poluição atmosférica 

e sonora nas cidades inteligentes. Paris tem como meta a redução gradual ou a proibição de todos os 

tipos de veículos a diesel a partir de 2025. A cidade tem como “poderes parciais” da prefeitura a 

operação, a definição e aplicação das políticas de transporte público e como poderes limitados o 

controle orçamentário e de receita e visão definida no transporte público (C40 CITIES, 2021).  

A vulnerabilidade do seu sistema de transporte de massa está na adesão da fonte de energia 

elétrica para ônibus. Suas tecnologias inteligentes e fontes de energia de transporte de massa são 

similares às da cidade inteligente de Madri. 

 

3.1.3 Caracterização Estudo de Caso 3 (Cidade Inteligente de São Paulo) 

São Paulo é a maior cidade brasileira, e a maior a nível sul-americano. A atividade econômica 

tem como base o setor de serviços, o comércio e a indústria. Geograficamente está localizada na região 

sudeste do Brasil, próxima do maior porto brasileiro, localizado na cidade de Santos (Porto de Santos) 

(Prefeitura de São Paulo, 2020). Estrategicamente sua localização auxilia a capilaridade das redes de 
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transporte rodoviário, ferroviário e aeroviários de todo o país. Sua região metropolitana tem 21.571.281 

habitantes (ver Tabela 1) (Prefeitura de São Paulo, 2020).  

Os municípios de Guarulhos, Itaquaquecetuba, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Mauá, Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, São Vicente, Mongaguá, Itanhaém, 

Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Embu, Taboão de Serra, Cotia, Osasco, Barueri, Santana do 

Parnaíba, Cajamar, Caieiras e Mairiporã que se tornam cidades-dormitório, compreendendo vinte e três 

municípios limítrofes (Prefeitura de São Paulo, 2020).   

O sistema de transporte público de massa de São Paulo possui o metrô, o monotrilho, o trem, 

o ônibus urbano e interurbano, o micro-ônibus e as vans, e tem explorada a concessão do transporte 

público/privado. O sistema de transporte público de São Paulo é gerenciado pelo conjunto das 

seguintes empresas consorciadas: Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô de São Paulo), 

para o sistema de metrô e do monotrilho; Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM),  para 

o sistema de trens urbanos e metropolitanos; Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São 

Paulo (EMTU/SP), para o sistema de linhas de ônibus, micro-ônibus de São Paulo para  metropolitanos; 

SPTrans, para o sistema de linhas de ônibus dos subúrbios do município e as Cooperativas de micro-

ônibus e vans, que organiza os serviços de transporte público regular de passageiros, à procura e 

escolar.  

O sistema de bilhetagem para o transporte público de massa é composto por vários tipos de 

bilhetes como: 

 

• Bilhete único: cartão para a compra de crédito Comum, Estudante e Vale-Transporte, para 

uso nos ônibus, micro-ônibus e trens do Metrô e da CPTM. 

• Bilhete comum: é utilizado nos ônibus, micro-ônibus, metrôs e trens. 

• Bilhete estudante/professor: é utilizado nos ônibus municipais, metrôs e trens.  

• Bilhete especial: para uso de pessoas idosas, com deficiência, obesas e gestantes. 

 

A Tabela 4 apresenta as tecnologias empregadas no transporte coletivo de transporte urbano 

de massa em São Paulo. 
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Tabela 4. Composição do Sistema de Transporte Urbano de Massa de São Paulo. 

São Paulo Modos de Transporte Coletivo Público e Urbano de Massa 

Tecnologia Ônibus 
a Diesel 

Ônibus 
a Gás 

Ônibus a 
Bateria 

Trólebus VLT Metrô Trem 
Urban

o 

Trem 
Suburban

o 

ITS S S S S * S S S 

Ar condicionado S S S S  S S S 

Internet 4G-usuário N N N N * N N N 

Internet 5G-usuário N N N N * N N N 

Painéis de Informação 
de horários e rotas S S S S * S S S 

Aplicativos-usuário S S S S * S S S 

Registrador Mecânico 
de passageiros S S S S * S S S 

Registrador Eletrônico 
de embarques e 
desembarques N N N N * N N N 

Emissor de 
comprovante de 
pagamento S S S S * S S S 

Bilhete magnético S S S S * S S S 

Cartão inteligente N N N N * N N N 

Rádio Comunicador S S S S * S S S 

Identificador de 
Coletivos S S S S * S S S 

Registrador de 
passagem S S S S * S S S 

Registrador de coletivos 
por satélite S S S S * S S S 

Registrador do 
comportamento do 
condutor e do veículo  S S S S * S S S 

Registrador de Viagens S S S S * S S S 

Sinalização Braile S S S S * S S S 

Biometria Facial S S S S * S S S 

Comunicador-usuário N N N N * N N N 

Acionador de semáforo S S S S * S S S 

Vigiador de vias e 
interior S S S S * S S S 

Global Positioning 
System (GPS) S S S S * S S S 

Big Data  S S S N * S S S 

Data Mining N N N N * S N N 

Cloud Computing N N N N * S S S 

Internet das Coisas S S S N * S N N 

Internet dos Serviços S S S N * S N N 

Crowdsourcing N N N N * S N N 

Blockchain NE NE NE NE NE NE NE NE 

Segurança Cibernética S S S N * S S S 

Sistemas integrados S S S N * S S S 

Sanitização S S S S * S S S 

Total de Tecnologias  24 24 24 19 * 27 20 25 

Tipos de Energia Diesel Gas Bateria Elétrica * Elétric
a 

Elétric
a 

Elétrica 

Fontes de energia NR R R R * R R R 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 
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Na Figura 5 é apresentada a concentração das tecnologias e fontes de energia empregadas 

no transporte coletivo de transporte urbano de massa de São Paulo. 

 

Figura 5. Concentração de Tecnologias Inteligentes e Fontes de Energia para o Transporte de Massa 

da Cidade de São Paulo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Pode-se observar na Figura 5 que a concentração das tecnologias inteligentes no transporte 

de massa está desequilibrada em quantidade e percentuais nos modos de transporte. O modo de 

transporte de massa “metrô” concentra o maior número de tecnologias inteligentes, de forma que é 

importante que haja políticas de equidade tecnológica para se alcançar a distribuição das tecnologias 

de maneira mais uniforme entre todos os modos de transporte urbano levantados, melhorando o fluxo 

da mobilidade inteligente da cidade inteligente de São Paulo. Sobre a concentração das fontes de 

energia no transporte de massa, conforme se vê na Figura 4, há o uso maior de energias renováveis 

buscando a sustentabilidade através da redução da poluição atmosférica e sonora nas cidades 

inteligentes. São Paulo tem como meta a redução gradual ou a proibição de todos os tipos de veículos 

a diesel a partir de 2025 tem como “poderes parciais” da prefeitura a operação, a definição e aplicação 

das políticas, o controle orçamentário e de receita e visão definida no transporte público (C40 CITIES, 

2021).  

A vulnerabilidade do seu sistema de transporte de massa está na adesão da fonte de energia 

elétrica para ônibus e a falta de um sistema de Veículos Leve Sobre os Trilhos (VLT) e na adesão da 

fonte de energia elétrica para ônibus. Suas tecnologias inteligentes e fontes de energia de transporte 

de massa são similares ás da cidade inteligente de Buenos Aires. A falta de implantação da internet 

4G e 5G reduz consideravelmente a velocidade de transmissão dos dados nas tecnologias inteligentes 
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disponíveis no transporte de massa levantado, limitando a capilaridade das informações e influenciando 

nos resultados dos fluxos de mobilidade urbana, mobilidade inteligente e sustentável na cidade 

inteligente.  

 

3.1.4 Caracterização Estudo de Caso 4 (Cidade Inteligente de Buenos Aires) 

 Buenos Aires é a maior cidade argentina, e a terceira a nível sul-americano. A atividade 

econômica tem como base o setor de serviços, o comércio e a indústria. Geograficamente está 

localizada na região sudeste da Argentina, na costa ocidental do estuário do Rio da Prata. A cidade de 

Buenos Aires tem o maior porto de país (Porto de Buenos Aires), que concentra 40% do total do 

comércio exterior movimentado pelos país. Estrategicamente, sua localização auxilia a capilaridade das 

redes de transporte rodoviário, ferroviário e aeroviários de todo o país (Buenos Aires Ciudad BA, 2020; 

Instituto Nacional de Estadística y Censos República Argentina, 2020). Sua região metropolitana tem 

15.594.428 habitantes (Tabela 1) (Buenos Aires Ciudad BA, 2020).  

Os municípios de Avellaneda, Quilmes, General San Martin, Vicente Lopez, Colinas de Zamora, 

La Matanza, San Isidro, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, Idiota, Hurlingham, San 

Fernando, Ituzaingo, Tigre, Ezeiza, Esteban Echeverria, San Miguel e Malvinas Argentinas são 

cidades-dormitório, totalizando vinte e um municípios limítrofes (Buenos Aires Ciudad BA, 2020). O 

sistema de transporte público de massa de Buenos Aires possui o metrô, o trem, o ônibus urbano e 

interurbano e é explorada a concessão do transporte público/privado.  

O sistema de transporte público de Buenos Aires é gerenciado pelo conjunto das seguintes 

empresas consorciadas: Subterráneos de Buenos Aires (SBASE ou Subte e Metrovías) e Premetro, 

para o sistema de metrô; as companhias Trens argentinos, Ferrovias e Metrovías, para o sistema de 

trens urbanos e metropolitanos; Plaza e Line 132, Metrobús, para o sistema de Bus Rapid Transit 

(BRT); e o Ecobici para o sistema de uso de bicicletas gratuitas. O sistema de bilhetagem para o 

transporte público de massa é único, como pode ser observado a seguir: 

 

• Bilhete único: O Sistema Único de Boleto Electrónico (Subet), ou Cartão MONEDERO, é um 

sistema pré-pago que permite aos usuários pagar viagens de ônibus, metrô, pedágios e 

trens com um único cartão. 

 

A Tabela 5 apresenta as tecnologias empregadas no transporte coletivo de transporte urbano 

de massa em Buenos Aires. 
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Tabela 5. Composição do Sistema de Transporte Urbano de Massa de Buenos Aires. 

Buenos Aires  Modos de Transporte Coletivo Público e Urbano de Massa  

Tecnologia Ônibus 
a Diesel 

Ônibus 
a Gás 

Ônibus a 
Bateria 

Trólebus VLT  Metrô Trem  
Urban

o 

Trem 
Suburban

o 

ITS S S S S * S S S 

Ar condicionado S S S S * S S S 

Internet 4G-usuário S S S S * S S S 

Internet 5G-usuário N N N N * N N N 

Painéis de Informação 
de horários e rotas S S S S * S S S 

Aplicativos-usuário S S S S * S S S 

Registrador Mecânico 
de passageiros S S S S * S S S 

Registrador Eletrônico 
de embarques e 
desembarques S S S S * S S S 

Emissor de 
comprovante de 
pagamento S S S S * S S S 

Bilhete magnético S S S S * S S S 

Cartão inteligente S S S S * S S S 

Rádio Comunicador  S   S S S  * S  S  S  

Identificador de 
Coletivos S S S S * S S S 

Registrador de 
passagem S S S S * S S S 

Registrador de coletivos 
por satélite S S S S * S S S 

Registrador do 
comportamento do 
condutor e do veículo   NE NE  NE  NE  * NE NE  NE  

Registrador de Viagens S S S S * S S S 

Sinalização Braile  NE NE  NE  NE  * S NE  NE  

Biometria Facial  NE NE  NE  NE  * S NE  NE  

Comunicador-usuário S S S S * S S S 

Acionador de semáforo  NE NE  NE  NE  * S NE  NE  

Vigiador de vias e 
interior  NE NE  NE  NE  * S NE  NE  

Global Positioning 
System (GPS) S S S S * S S S 

Big Data  NE NE NE NE * S NE NE 

Data Mining NE NE NE NE * S NE NE 

Cloud Computing NE NE NE NE * S NE NE 

Internet das Coisas NE NE NE NE * S NE NE 

Internet dos Serviços NE NE NE NE * S NE NE 

Crowdsourcing NE NE NE NE * S NE NE 

Blockchain  NE NE NE NE * NE NE NE 

Segurança Cibernética NE NE NE NE * S NE NE 

Sistemas integrado  S S S S * S S S 

Sanitização  NE NE  NE  NE  * S NE  NE  

Total de Tecnologias  18 18 18 18 * 30 18 18 

Tipos de Energia Diesel Gas Bateria Elétrica * Elétric
a 

Elétric
a 

Elétrica 

Fontes de energia NR R R R * R R R 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 



    127 

 

 

Na Figura 6 é apresentada a concentração das tecnologias e fontes de energia empregadas 

no transporte coletivo de transporte urbano de massa de Buenos Aires. 

                     

Figura 6. Concentração de Tecnologias Inteligentes e Fontes de Energia para o Transporte de 

Massa da Cidade de Buenos Aires. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Pode-se observar na Figura 6, que a concentração das tecnologias inteligentes no transporte 

de massa está desequilibrada em relação à quantidade e aos percentuais nos modos de transporte, 

pois o modo de transporte de massa “metrô” concentra o maior número de tecnologias inteligentes. É 

importante que haja políticas de equidade tecnológica para se alcançar a distribuição das tecnologias 

de maneira mais uniforme entre todos os modos de transporte urbano levantados, melhorando a fluxo 

da mobilidade inteligente da cidade inteligente de Buenos Aires. A mobilidade inteligente compreende 

em uma série de medidas que visam simplificar a mobilidade dos usuários e que têm, como objetivo 

em comum, reduzir custos econômicos, ambientais e de tempo (Aletà et al., 2017).  

Sobre a concentração das fontes de energia no transporte de massa, pode-se visualizar na 

Figura 5 o uso maior de energias renováveis, buscando a sustentabilidade através da redução da 

poluição atmosférica e sonora nas cidades inteligentes. Buenos Aires tem como meta a redução gradual 

ou a proibição de todos os tipos de veículos a diesel a partir de 2025, e tem como “poderes parciais” 

da prefeitura a operação no transporte público, e tem como “poderes parciais” a definição e a aplicação 

das políticas, o controle orçamentário e de receita e a visão definida no transporte público (C40 CITIES, 

2021).  

A vulnerabilidade do seu sistema de transporte de massa está na adesão da fonte de energia 

elétrica para ônibus e a falta de um sistema de Veículos Leve Sobre os Trilhos (VLT). Suas tecnologias 

inteligentes e fontes de energia de transporte de massa são similares às da cidade inteligente de São 

Paulo. A falta de implantação da internet 4G e 5G reduz consideravelmente a velocidade de 
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transmissão dos dados nas tecnologias inteligentes disponíveis no transporte de massa levantado, 

limitando a capilaridade das informações e influenciando nos resultados dos fluxos de mobilidade 

urbana, mobilidade inteligente e sustentável na cidade inteligente. 

 

3.2 Classificação de sistema de transporte urbano de massa inteligente e sustentável 
 

Os dados coletados e cruzados pelas duas bases de dados das seções anteriores geraram a 

triangulação da terceira base. As informações das Figuras 3, 4, 5 e 6 são tratadas na Figura 7, cuja a 

proposta é a classificação dos sistemas de transporte urbano de massa por tecnologias inteligentes e 

sustentáveis.  

 

Figura 7. Classificação do Transporte de Massa Urbano Inteligente e Sustentável em Quatro 

Cidades Inteligentes. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Na Figura 7, as cidades inteligentes podem ser classificadas pelo seu sistema de transporte de 

massa, considerando a quantidade de lacunas tecnológicas que possam existir entre elas. Por exemplo, 

a cidade de Madri ocupa a primeira colocação, com o total de 240 tecnologias inteligentes. Paris possui 

um total de 232 tecnologias inteligentes, ou seja, se comparada a Paris, Madri possui 8 tecnologias 

inteligentes a mais que a capital da França. A cidade de Paris ocupa a segunda colocação, contando 

com o total de 232 tecnologias inteligentes, 69 tecnologias a mais que a cidade de São Paulo, que 

possui um total de 163 tecnologias inteligentes. São Paulo ocupa a terceira colocação, contabilizando 

163 tecnologias inteligentes, enquanto Buenos Aires possui 138 tecnologias inteligentes, 25 tecnologias 

a menos que São Paulo. 

Questões como: a velocidade da internet, a disponibilidade de 4G ou 5G disponíveis no plano 

de mobilidade, a diversificação dos modos de transporte de massa ou mesmo a concentração de 

Intelligent Transportation Systems (ITS) ou tecnologias da Quarta Revolução Industrial ou da Indústria 
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4.0 impactam no desempenho deste estudo de caso múltiplo. As tecnologias da Quarta Revolução 

Industrial e da marca da Indústria 4.0 como: a Internet das coisas ou IoT (Internet of Things), a Internet 

de Serviços ou IoS (Internet of Services), a Big Data, Computação em Nuvem (Cloud Computing), a 

segurança cibernética e a integração de sistemas (Sacomano et al, 2018), foram analisadas nos 

resultados da triangulação estudada. Identificou-se a aproximação ao tema Indústria 4.0 aplicada aos 

sistemas inteligentes e sustentáveis de transporte de massa nas quatro cidades inteligentes do estudo 

de caso múltiplo, nas Figuras 3, 4, 5 e 6. 

Sobre as tecnologias sustentáveis, conforme se vê na Figura 7, as quatro cidades inteligentes 

utilizam fontes de energia convencionais, porém, existe a lacuna tecnológica da transição dos ônibus a 

diesel para o ônibus elétrico, sendo uma tendência ligada à mudança dos sistemas de frotas de ônibus 

urbanos e metropolitanos, que concentram o maior volume de veículos para o transporte público 

(Holland et al., 2021)). Também na Figura 7, observa-se que existem iniciativas para modelos de fontes 

de energia renováveis como: a bateria, o gás e a já tradicionalmente utilizada eletricidade, para os 

modos de transporte de massa metrô, trens, VLT, trólebus. Esse fenômeno de fontes de energia 

renováveis no transporte de massa consolida a ideia de sustentabilidade no transporte público com os 

percentuais de Madri, Paris (85,71%) e São Paulo e Buenos Aires (83,33%).  

O diesel ocupa uma parcela considerável de energia não renovável utilizada em Madri e Paris 

(14,29%) e em São Paulo e Buenos Aires (16,67%), se analisado com uma fonte de energia não 

renovável a todo o percentual do estudo de caso múltiplo do transporte de massa em cidades 

inteligentes.  

Desta forma a proposição de um modelo de “Classificação dos Sistemas Inteligentes e 

Sustentáveis de Transporte de Massa em Cidades Inteligentes” pode ser pensando utilizando a 

classificação de maior concentração de tecnologias inteligentes disponíveis e maior concentração de 

fontes de energia renováveis disponíveis no sistema de transporte de massa em cidade inteligentes.  

No contexto do estudo, pode-se então classificar Madri e Paris com 6 fontes de energia 

renováveis disponíveis para uso no transporte de massa, dando a essas cidades em primeiro lugar, e 

a São Paulo e Buenos Aires, em segundo lugar, com 5 fontes de energia renováveis disponíveis para 

o uso no transporte de massa. 

Pode-se, portanto, concluir que quanto mais distante é o uso da diversificação dos modos de 

transporte urbano de massa, das tecnologias da Quarta Revolução Industrial e da Industria 4.0 e da 

implantação de sistemas de fontes de energia renováveis, como os ônibus elétricos, mais distantes 

ficam as cidades de atender a complexidade da mobilidade urbana de massa. Em contrapartida, menos 

abertos estão esses sistemas de receberem mais dados de comunicação e tecnologias para mitigarem 

desafios e riscos nas cidades inteligentes, transformando essas informações estratégias em decisão 

em prol dos cidadãos.  

A população necessita da melhoria contínua e atualizada das informações do transporte de 

massa pela governança das prefeituras e de sua a consciência das necessidades para oferecer os 

atributos do transporte como maior conforto, menor tempo de percurso, menor custo e maior 

acessibilidade, ajustando-se a demanda crescente das metrópoles (ver Tabela 1).  

O principal desafio está em mudar o sistema produtivo e o fornecimento dessas tecnologias 
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para o transporte público para a oferta de tecnologias inteligentes e renováveis para consumo das 

prefeituras, secretarias de transporte e mobilidade e dos cidadãos que utilizam esse sistema de 

transporte. Uma cidade inteligente é um sistema que se desenvolve pela influência de fatores externos, 

nesse caso, o elemento central é a participação direta dos atores e stakeholders locais no processo de 

pensar, definir, planejar e executar as transformações sociais, tecnológicas e urbanas nas cidades 

(Yigitcanlar et al., 2016). 

Desta forma, essas tecnologias inteligentes e sustentáveis podem contribuir para a mitigação 

de riscos na mobilidade urbana em cidades inteligentes impactando em respostas instantâneas e 

simultâneas para a qualidade do transporte de massa. 

 

3.3 Análises do Estudo de Caso Múltiplo 

Madri, Paris, São Paulo e Buenos Aires trouxeram evidências para discussão da “Classificação 

de Sistema de Transporte Urbano de Massa Inteligente e Sustentável”, tais como: 

 

• Evidências pelo critério de Convergência dos Sistemas de Transporte Urbano de Massa: 

As cidades convergem para a prática de implantação de tecnologias disponíveis, portanto, elas 

têm em sua composição os Intelligent Transportation Systems (ITS) e as tecnologias de 

Indústria 4.0. Os ITS foram criados e evoluíram de 1970 a 2007, trazendo aplicações das áreas 

como robótica, informática, telecomunicações e eletrônica para extração de dados, tratamento 

das informações sobre o trânsito e o tráfego (Nowacki, 2012). Atualmente, existem tecnologias 

de detecção, de comunicação sem fio, de tecnologia computacional, de análise do 

comportamento do usuário como parte da cadeia de transporte, dos modelos financeiros que 

influenciam os ITS, dos regulamentos, das políticas e dos padrões que afetam o futuro dos 

aplicativos ITS (Dimitrakopoulos et al., 2020).  

 

• Evidências pelo critério de Divergência dos Sistemas de Transporte Urbano de Massa: Se 

analisados os quatro sistemas de transporte de massa nas cidades inteligentes pesquisadas é 

possível concluir que: 

 Os sistemas de transportes urbanos de massa têm uma classificação divergente, conforme 

a analise realizada, podendo os mesmos sistemas serem considerados mais ou menos diversificados; 

mais ou menos concentrados; mais ou menos disponíveis por suas tecnologias aplicadas; ou mais ou 

menos limpos; ou poluentes em suas fontes de energia (sendo elas renováveis ou não renováveis). Por 

exemplo, todas as cidades têm a dependência dos ônibus a diesel, trazendo uma prática de fonte de 

energia dieselizada, apesar de existirem alternativas de outros modos de transporte, como eletrificados, 

a gás ou bateria. Uma possibilidade a explorar são sistemas de transporte que utilizam biocombustíveis 

como etanol, porém a literatura é escassa. As demandas energéticas mundiais geram problemas como 

a degradação ambiental e a ineficiência energética no transporte público urbano, assim, busca-se as 

inovações tecnológicas como parte de uma solução ao transporte, portanto, a eficiência energética e a 

qualidade ambiental se tornam oportunidades para contribuir para a sustentabilidade energético-

ambiental e econômica do transporte público urbano (Kneib & Tedesco, 2010). 
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• Evidências pelo critério das Oportunidades dos Sistemas de Transporte Urbano de Massa: 

Atualmente, as cidades inteligentes exploram alternativas para responder ao crescimento da 

urbanização e suas consequências e desafios (como grande consumo de energia, alterações no 

clima e meio ambiente, tráfego e congestionamento, entre outros), servindo como tendência a 

tecnologia facilitadora e sendo alicerce para as cidades inteligentes (Alavi et al., 2018). Existem 

diversas estratégias de tecnologias em cidades inteligentes como: Sistemas Complexos e as 

Infraestruturas Digitais; a Big Data Analytics, IOT, Cloud Computing, Internet of Service, e a 

Automação de Serviços Digitais (Buuse & Kolk, 2019). Há etapas para as cidades tornarem-se 

inteligentes, como as estratégias inteligentes, os projetos inteligentes e o desempenho inteligente 

da estrutura e infraestrutura destas cidades (Camboim et al., 2019). Um aspecto oportuno é refletir 

quanto do Produto Interno Bruto (PIB) das cidades inteligentes que é alocado como recursos ou 

investimentos para projetos de modernização desse sistema de transporte urbano de massa, e 

como isso gera retorno às pessoas pelo serviço prestado, em oferta de tecnologias e diversificação 

do transporte urbano.  

 

• Evidências pelo critério dos Desafios dos Sistemas de Transporte Urbano de Massa: Uma 

questão desafiadora sobre a análise da triangulação dos dados é a possível verificação se esses 

modos de transporte urbano de massa atendem a quem mais precisa, que seriam as regiões 

periféricas das áreas urbanas e metropolitanas, já que o conceito de cidades inteligentes traz em 

si o conceito de uma cidade ideal que consiga suprir as necessidades das pessoas através de 

indicadores, como a mobilidade inteligente. Esses transportes levam para onde? Todas as áreas 

centroides ou periféricas dessas cidades têm acesso a esse transporte? Esse transporte urbano 

prejudica a qualidade de vida das pessoas como um todo em áreas urbanas e metropolitanas? 

Existem restrições sobre o transporte público para os usuários? Ao longo da história, os sistemas 

de transportes de massa evoluíram, porém, se por um lado existe a busca pela utilidade no 

transporte por atributos (Garber & Hoel, 2002; Hoel et al., 2008), por outro, existe também a busca 

pela escala de desutilidade do transporte (Raymundo & Reis, 2018). Neste estudo pode-se refletir 

que os atributos do transporte urbano como, por exemplo, conforto, tempo, custo entre outros, 

podem ser alcançados em níveis satisfatórios com as tecnologias disponíveis e suas fontes de 

energia que podem ou não ter eficiência energética e serem mais ou menos poluidoras. 

Os efeitos de um crescimento populacional desregrado nas cidades podem ser desastrosos 

para o ambiente e para os cidadãos, afetando sua qualidade de vida e a serventia e eficácia das 

operações nas cidades (Akande et al., 2019).  

 

4. Considerações Finais 

Este estudo de caso múltiplo apresenta que as cidades de Madri, Paris, São Paulo e Buenos 

Aires caminham para o uso de tecnologias da Quarta Revolução Industrial ou da Indústria 4.0, 

associadas aos Intelligent Transportation Systems (ITS) na busca pela digitalização dos processos de 

mobilidade urbana, para redução dos impactos ao meio ambiente e melhoria da comunicação nos 
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serviços de transporte de massa. Entretanto, a diferença entre as cidades europeias de Madri e Paris 

e as cidades sul-americanas de São Paulo e Buenos Aires está no volume de tecnologias inteligentes 

e sustentáveis disponíveis. Independentemente se é em maior ou menor grau de concentração no 

sistema de transporte e na sua composição, as tecnologias disponíveis afetam sensivelmente o 

indicador de mobilidade inteligente nas cidades. Analisando os indicadores socioeconômicos, 

econômicos, o ranking das cidades inteligentes e o estudo de caso múltiplo aplicado, o resultado 

alcançado por esta pesquisa revela que essa classificação tecnológica do transporte de massa para 

essas cidades inteligentes contribuem para conscientização do uso das tecnologias ao usuário, 

melhorando a mobilidade inteligente, e para os investimentos na infraestrutura do sistema de transporte 

de massa. 

Considera-se que o estudo expôs para as cidades inteligentes estudadas a necessidade dos 

investimentos contínuos em diversificação dos modos de transporte de massa, aplicação concentrada 

de tecnologias em áreas urbanas e metropolitanas, utilização de maneira adaptativa e disruptiva em 

sua oferta para as pessoas/cidadãos que desempenham o papel de usuários desses serviços. A 

limitação sobre o tema aponta a precariedade da variação de fontes de energia renováveis ofertadas 

que podem trazer como consequência uma sustentabilidade mais ou menos limpa ou poluente para o 

transporte público. Um ponto fundamental é que para classificar um sistema de transporte urbano de 

massa inteligente e sustentável é necessário traçar um paralelo entre as tecnologias que foram 

aplicadas, sejam elas da Terceira Revolução Industrial, como os Intelligent Transportation Systems 

(ITS), ou pelas tecnologias da Quarta Revolução Industrial, como a Indústria 4.0. Para pesquisas 

futuras é sugerido explorar ciclos históricos ou estágios do uso de modos transporte de massa e suas 

tecnologias pela humanidade. 
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2.1.4 Resultados e Discussão sobre a proposição do modelo de classificação  
 
 

As contribuições do referencial teórico resumido sobre o conceito de cidades 

inteligentes esclarecem que a mobilidade urbana está inserida, dentro desse contexto, 

como uma área ou campo-chave. O transporte de massa compõe esse campo-chave 

como um serviço prestado que gera qualidade de vida e bem-estar aos cidadãos. 

Desse modo, o serviço público de transporte de massa necessita de constantes 

atualizações por indicadores, a fim de avaliar o desempenho inteligente da 

comunicação equâmine ao usuário e sustentável da redução da poluição ambiental.  

Alguns autores descrevem diferentes formas e possibilidades para a 

resolução de problemas nessas cidades como, por exemplo, o foco nas relações 

bottom-up, que preconizam ouvir as necessidades de baixo para cima, na base da 

pirâmide social (BREUER, WALRAVENS; BALLON, 2014). Nesse caso, ouvir quem 

mais utiliza os serviços públicos torna-se necessário, ao invés de focar apenas nas 

relações top-down, pelas quais a tomada de decisão tem como base, apenas, o alto 

escalão de governança de uma cidade. Breuer, Walravens e Ballon (2014) trazem a 

visão analítica da gestão dos serviços públicos, considerando a gestão democrática 

como ponto determinante para  melhoria do desempenho dos serviços, que passa 

pela tomada de decisão em conjunto com os cidadãos e gestores.  

Portanto, essa é uma das  ideias que servem de base para se iniciar a 

construção do modelo de classificação de transporte público para cidades inteligentes 

baseado em tecnologias, sendo mais próximo do que é democrático aos usuários pela 

melhoria dos atributos do transporte. Assim, foram organizados e desenvolvidos 

quadros analíticos das tecnologias e indicadores para que possam ser aplicados no 

futuro por secretarias de mobilidade urbana e transporte público.  

Há uma sequência de construção do modelo em um âmbito geral para a 

cidade inteligente, que procura melhorar a qualidade de vida do cidadão de maneira 

cooperativa e compatilhando as decisões. O modelo de classificação de transporte de 

massa é construído com base nas ideias de autores que demonstram a limitação por 

meio de críticas ao acesso do serviço prestado ao transporte público até chegarmos 

ao transporte de massa e suas tecnologias e sobre a sustentabilidade de ônibus, VLTs 

e metrôs.  

Nessa linha de raciocínio, propõe-se as seguintes questões: o transporte de 

massa é equâmine em seu acesso à informação, melhorando a comunicação dos 
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usuários? O transporte de massa pode ser menos poluente através de novas fontes 

de energias alternativas e renováveis? Respondendo essas questões, têm-se o 

modelo proposto nesse estudo e aos autores críticos das  tecnologias na cidade 

inteligentes e a sustentabilidade no transporte. 

O modelo proposto pode analisar o transporte de massa a partir do 

agrupamento das tecnologias inteligentes e sustentáveis para a sua população. Isso 

é incialmente desenvolvido no Artigo 2, Available Technologies for Mass Transport 

Modes in Smart Cities, que serve de base para construção em parte do modelo. Todos 

os níveis da pirâmide social e econômica dos agentes podem participar do processo 

decisório desse transporte, como os usuários, empresas de tecnologias, operadoras 

de transporte e governantes da cidade, podendo cooperar para estruturar e aplicar a 

gestão democrática dos recursos que irá melhorar a qualidade do transporte público.  

Existe um indício desse processo no Artigo 1, The impact of technological, 

economic and socioeconomic factors on the sustainability of public transportation in 

smart cities. Após sua leitura e reflexão existem para algumas cidades caracterizadas 

como outliers como Bilbao (ESP), Santos (BRA), Porto (POR) e Múrcia (ESP) por sua 

relação de crescimento proporcional e desempenho dos dados cruzados 

socioeconômicos, econômicos, de modos de transporte e tecnologias. Essa análise 

pode estar intrinsecamente ligada a uma gestão compartilhada no processo decisório 

entre os agentes. Então, é possível entender que os dados coletados do Artigo 1 

podem serem vistos, também, como recursos aplicados no planejamento de 

transporte de massa em cidades inteligentes. Isso impacta a gestão democrática, uma 

vez que se compartilha para onde irão os recursos racionalizados. Todos os dados 

em crescente proporcionalidade, como é visto no Artigo 1, podem ser também outro 

indício de racionalização de recursos ao transporte de massa para o usuário e, dessa 

forma, impactam os atributos do transporte.  

Hall et al. (2000) falam da importância de analisar e comparar a cidade no seu 

estágio atual e futuro, para planejar ações em diversas áreas da cidade inteligente, 

através do confronto entre cenários do presente com o futuro. Partindo desse 

pressuposto, os Artigos 2 e 3 trazem a preocupação de quais tecnologias as cidades 

inteligentes possuem no seu estágio atual e se essas cidades estão em transição para 

o uso de novas tecnologias.  

Os resultados dos Artigos 2 e 3 trazem a conclusão de que o transporte de 

massa em cidades inteligentes está se consolidando com o uso de tecnologias da 
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Terceira Revolução Industrial como o predomínio de uso dos ITSs em seu estágio 

atual. Essa adição serve como cooperação do uso de novas tecnologias da Quarta 

Revolução Industrial, que seriam, nesse caso, o estágio futuro para as tecnologias 

inteligentes se consolidarem.  

As novas fontes de energia vistas no estágio futuro, como tecnologias 

sustentáveis — bateria, biogás, biodiesel, elétrica, eletrificação por retroalimentação 

regenerativa, célula modular híbrida (hidrogênio/elétrica) e óleo vegetal hidrotratado 

(OVH) —, podem diminuir o estágio atual da dependência do diesel.  

Kim (2022) já observa que a manutenção dos serviços nas cidades 

inteligentes é tão importante quanto criá-los e, com base nesse autor, os Artigos 2 e 

3 apontam a cooperação de tecnologias da terceira (ITSs) e Quarta Revolução 

Industrial, de certa forma, pode melhorar a manutenção dos serviços de transporte de 

massa, aumentando a diversidade de tecnologias disponíveis.  

O Artigo 3 esclarece como é importante a geração da internet, se 1G, 2G, 3G, 

4G ou G5, para a qualidade transmissão dos dados dessas tecnologias relacionadas 

ao transporte de massa em seu levantamento, concentração e classificação nas 

cidades metropolitanas de Buenos Aires, Madri, Paris e São Paulo. Esse aspecto tem 

clara relação com a ideia de Kim (2022) sobre a importância da manutenção dos 

serviços prestados na cidade inteligente, em que a qualidade e a geração de internet 

pode ser um fator determinante para o uso e desempenho das tecnologias 

inteligentes. Já o Artigo 1 esclarece como é importante ter os ITSs operando em sua 

totalidade, como no exemplo as cidades portuguesas e espanholas, e na cidade 

brasileira de Santos, em sua rede de transporte de massa. 

Para Meijer e Bolívar (2016), a compreensão política da tecnologia cria formas 

de colaboração humana por meio de tecnologias. Dessa forma, o Artigo 3 se alinha à 

ideia de Meijer e Bolívar (2016) de maneira conectiva a compreender o quanto é 

necessário triangular dados de uma cidade inteligente e do seu sistema de transporte 

de massa. O Artigo 3 descreve que o sistema de transporte urbano de massa 

metropolitano é construído por acúmulo de tecnologia ao longo do tempo, sendo 

implantado na cidade inteligente de acordo com as necessidades da mobilidade 

urbana local, e podendo ser classificado em suas quantidades como mais ou menos 

diverso, mais ou menos tecnológico e mais ou menos limpo ou poluente. Assim, é 

possível avançar a reflexão relatando que o processo metodológico do Artigo 3 

contribui para que exista uma compreensão da política tecnológica das cidades 
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inteligentes analisadas para melhorar ou criar formas de colaboração humana por 

meio dessas tecnologias colecionadas.  

 Avançando a discussão para indicadores já existentes, a norma ISO 37122 

não menciona um modelo específico dos modos de transporte citados neste estudo, 

como para os VLTs e metrôs. A norma se limita a ônibus e a mobilidade urbana 

associada a modos de transporte urbano não motorizados e individuais. Portanto, a 

norma abre uma lacuna de pesquisa para a criação de indicadores para o “transporte 

massa” e, dessa forma, propõe um modelo específico de classificação de transporte 

de massa inteligente e sustentável. 

Esses indicadores auxiliam a operacionalização e construção de um 

transporte público para uma cidade inteligente. A política tecnológica pode ser 

aplicada em conjunto com normas e indicadores da ISO 37122. Dessa forma, propor 

e incluir um modelo de indicadores específicos inteligentes e sustentáveis no 

transporte de massa pode melhorar o desempenho do serviço prestado, melhorando, 

assim, em sequência, os atributos como, por exemplo: tempo, custo, rapidez, 

conectividade etc. Mas, de que maneira? A resposta é dada com construção da 

estrutura analítica com base no referencial teórico resumido das cidades inteligentes, 

antes da proposição dos quadros dos indicadores inteligentes e sustentáveis, com 

base nos três artigos produzidos como eixos principais deste estudo.  

 Tecnologias inteligentes são constituídas por invenções da Terceira e da 

Quarta Revolução Industrial que preconizem o tratamento de dados virtualizados e 

hiperconectados, que são expostas para o uso dos usuários quando necessárias para 

melhorar a comunicação, buscando a possibilidade de ter o acesso equânime a todos 

os cidadãos. Além delas, as tecnologias sustentáveis são caracterizadas por sistemas 

energéticos, fontes de energia alternativas e renováveis. Assim, é possível analisar os 

esforços para não priorizar o uso do diesel e, sim, o de combustíveis menos nocivos 

ao meio ambiente e com melhor eficiência dos recursos naturais, estimulando a 

racionalidade no uso dos recursos.  

A proposição do modelo direcionado ao transporte de massa tem, em sua 

principal ideia, a construção por tecnologias inteligentes e sustentáveis e indicadores 

agrupadas. Esse agrupamento de tecnologias e indicadores serve para avaliar o 

desempenho dos serviços no transporte de massa e especializá-lo, gerando maiores 

benefícios à população.   

Sequenciar o raciocínio da proposição dos indicadores como um modelo para 
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cidades inteligentes em duas etapas traz a reflexão que os conceitos da literatura 

abordada podem ser tomados como pré-requisitos neste estudo. E quais são os 

conceitos das cidades inteligentes por diversos autores que são possíveis transformá-

los em pré-requisitos? É possível citar a democratização das tomadas de decisões 

das cidades inteligentes para implementação de seus serviços públicos (BREUER, 

WALRAVENS; BALLON, 2014), a análise dos estágios tecnológicos entre o hoje e 

amanhã de uma cidade inteligente (HALL et al., 2000), a necessidade constante de 

manutenção dos serviços, ao invés de apenas a criação deles (KIM, 2022), a devida 

atenção ao uso da gestão tecnológica dos recursos e da sua difusão pela 

comunicação e no seu sentido de função aos serviços prestados (MEIJER; BOLÍVAR, 

2016) e o mapeamento do uso dos processos e tecnologias como indicadores 

específicos para se alcançar índices aceitáveis para classificar uma cidade como 

inteligente, visando o bem estar e a qualidade de vida de seus cidadãos (ISO 37122). 

O percurso realizado no referencial teórico resumido auxilia o entendimento 

da complexidade de mapear e especificar qualquer indicador que impacta no 

desempenho de informações equânimes e menos poluentes na área de mobilidade 

urbana e transporte público por ônibus, VLTs, metrôs e trens na cidade inteligente. 

Kim (2022) estabelece que as empresas podem ser classificadas entre 

aquelas que protegem toda a cadeia de valor das cidades inteligentes e aquelas que 

possuem apenas alguns serviços. As empresas que focam na cadeia de valor 

estabelecem ativamente um sistema cooperativo para proteger a tecnologia da 

cidade. Em vez de desenvolver toda a tecnologia necessária, eles demonstram 

flexibilidade em responder as várias necessidades das cidades inteligentes, 

colaborando com empresas que fornecem serviços individuais.  

Os serviços de transporte público também passam pelo entendimento de uma 

formação de uma cadeia de valor entre as empresas que o presta e, nesse caso, os 

indicadores podem contribuir para a melhoria do seu desempenho e, 

sistematicamente, impactar na qualidade de vida e bem-estar das pessoas que 

utilizam as viagens pelos modos de transporte de massa dentro das cidades.  

Portanto, grande parte dos conceitos de cidades inteligentes pode 

transformar-se em pré-requisitos para a proposição do modelo de classificação por 

tecnologias de transporte e sustentáveis antes da criação dos indicadores que serão 

propostos.  

Outra questão abordada no referencial teórico resumido que deve ser 
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salientada para a construção do modelo é a evolução do transporte de massa, muitas 

vezes também conceituado como transporte público, que discute temas ligados a 

bondes, ônibus, metrôs, VLTs e trens urbanos e metropolitanos, suas criações como 

modos de transporte de massa e suas tecnologias. Pelo que discorremos no 

referencial teórico houve uma evolução em diferentes “estágios”, que podem ser 

caracterizados como sendo: com mais ou menos informações equânimes para os 

usuários por suas tecnologias disponíveis em cada época, ou mais ou menos 

poluentes por seus sistemas energéticos utilizados no meio ambiente.  

A Figura 3 ilustra esses fatos históricos entre a intensificação do uso dessas 

tecnologias e os tipos de sistemas energéticos no transporte de massa com o decorrer 

de cada época.   

 

 
Figura 3 - Evolução do transporte de massa e seus estágios históricos. 

                        Fonte: O autor. 

 

 Esta pesquisa desenvolveu uma análise em que a qualidade das tecnologias 

sustentáveis e inteligentes devem estar intrinsicamente ligadas para propor um 

modelo de indicadores de desempenho para o transporte de massa. Esse modelo de 

classificação agrupou essas tecnologias em dois aspectos primordiais, o primeiro 

associa o desempenho das tecnologias inteligentes a disponibilizarem informações 

equânimes para os cidadãos da cidade inteligentes, relacionando-as com Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TICs), já o segundo associa as tecnologias 
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sustentáveis ao desempenho menos poluente para o ambiente em que esse cidadão 

circula. 

A Figura 3, “Evolução do transporte massa e seus estágios históricos”, foi 

criada com base no referencial teórico resumido e nos resultados dos três artigos 

elaborados, cada um deles se tornando um indicativo do que era necessário para a 

criação de uma proposta de classificação do transporte de massa por tecnologias de 

transporte e sustentáveis. À medida que cada artigo chegava ao seu término, se criava 

um indicativo a proposição de uma tabela de indicadores através do agrupamento das 

tecnologias como inteligentes e sustentáveis com o intuito de gerar qualidade de vida 

e bem-estar aos cidadãos de uma cidade inteligente, configurando dessa forma no 

modelo proposto.  

 O primeiro indicativo, dado pelo Artigo 1, abordava o cenário do transporte de 

massa para cidades inteligentes de até 500.000 habitantes que trouxeram resultados 

das análises gráficas sobre tecnologias, orçamento público, densidade populacional e 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e descrevendo o impacto dessas variáveis 

na configuração dos sistemas de transporte coletivo com aspectos positivos e 

negativos, influenciando o planejamento do sistema de transporte coletivo no longo 

prazo. Portanto, as redes de transporte de massa e seus modos necessitam de 

alternativas de energias renováveis que são menos poluentes em razão da 

dependência do combustível a diesel. Já as tecnologias alocadas nos modos de 

transporte, são tecnologias a base de Intelligent Transportation Systems (ITS) – 

Sistemas Inteligente de Transporte. Como contribuição desse artigo à tese, outras 

tecnologias devem ser propostas ao sistema de transporte de massa e aos seus 

modos, como as tecnologias da Quarta Revolução Industrial, que melhorariam a 

capilaridade e disponibilidade dos serviços de transporte, e não ficarem apenas 

pautadas em tecnologia da Terceira Revolução Industrial, nesse caso, os ITSs seriam 

um campo tecnológico de inserção de novas tecnologias para as beneficies dos 

usuários e ao sistema do transporte de massa. Uma questão constatada é que os 

dados socioeconômicos e econômicos nas análises gráficas se mostraram 

correlacionáveis, inversamente proporcionais, ou proporcionais aos modos de 

transporte disponíveis e suas tecnologias.  

O segundo indicativo, dado pelo Artigo 2, abordava as tecnologias inteligentes 

e sustentáveis disponíveis para o transporte de massa e trouxe o resultado da 

aplicação da análise de texto mecanizada pelo software Iramuteq, que constatava na 
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revisão da literatura indícios que as tecnologias utilizadas no século XXI poderiam ser 

agrupadas entre tecnologias inteligentes e sustentáveis. Como contribuição desse 

artigo à tese, algumas tecnologias poderiam ser utilizadas por critérios de inteligência 

e sustentabilidade, como um fator ou indicação de que o transporte de massa evolui 

em condições que a cidade inteligente impõe por seus desafios diários, como a 

necessidade dos usuários de transporte de massa por milhões de dados que precisam 

ser tratados gerando as informações equânimes a mobilidade urbana. Por outro lado, 

os usos de sistemas energéticos podem reduzir da poluição atmosférica e sonora e 

melhorar o desempenho energético dos modos de transportes ônibus, VLT e metrôs. 

Uma limitação exposta nesse artigo, está em não se encontrar literatura suficiente 

sobre trens urbanos, suburbanos ou metropolitanos, deixando pendente o 

aprofundamento sobre esse modo de transporte de massa para pesquisa futuras. 

O terceiro indicativo, dado pelo Artigo 3, é a classificação do transporte de 

massa inteligente e sustentável em cidades com população acima de 6.000.000 de 

habitantes que trouxe resultados, por exemplo, como a proposição de um processo 

estruturado de levantamento, mapeamento e de grau de concentração e volume das 

tecnologias do transporte de massa. Conseguiu-se identificar que esses sistemas de 

transporte urbano de massa metropolitanos são construídos historicamente em 

estágios de evolução tecnológica e são implantados nas cidades inteligentes de 

acordo com as necessidades de sua mobilidade urbana, e podem ser classificados 

como mais ou menos diversos, mais ou menos tecnológicos e mais ou menos limpos 

ou poluentes. Portanto, o terceiro artigo estimulou o levantamento de tecnologias 

específicas de transporte de massa utilizadas nas cidades, analisado pelo critério de 

tecnologias inteligentes da Terceira e da Quarta Revolução Industrial e tecnologias 

sustentáveis, pelos sistemas energéticos com uso a diesel ou de fontes de energia 

alternativas e renováveis.   

 Os resultados evidenciados anteriormente no referencial teórico resumido 

conectados aos três artigos serviram de subsídios para a construção do modelo de 

classificação de transporte urbano baseado em tecnologias. A proposta do modelo é 

estruturada conforme a Figura 4, a seguir.  
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Figura 4 - Classificação por categorização das variáveis do modelo de transporte de massa 
em cidades inteligentes em duas etapas. 
Fonte: O autor.   

 

 

A etapa A direciona inicialmente a proposição de um modelo de classificação 

de transporte público para cidades inteligentes baseado em tecnologias e 

sustentabilidade. Existem autores que podem estimular, como ponto de partida, a 

necessidade de aprofundamento para transporte de massa criando escalas para 

classificação das tecnologias inteligentes a comunicação dos usuários e sustentáveis.  

Tanto Holland et al. (2021) quanto Xylia, Ibrahim e Silveira (2016) colaboram 

com as ideias sobre fontes de energia para construção da estrutura das tecnologias 

sustentáveis e seus indicadores para a composição dos Quadros 09 e 10. Esses 

quadros poderão ser usados como instrumento para as cidades inteligentes em sua 

área de mobilidade urbana aplicando-os, onde são apontadas as tecnologias que 

podem contribuir para processo de sistemas energéticos menos poluentes, sendo 

alternativas a dependência do diesel como combustível poluente. 

Esses estudos estimularam o desenvolvimento dos Quadros 09 e 10 sobre 

tecnologias sustentáveis para fontes de energia para o transporte de massa, mais 

abrangente e menos específico a cada modo de transporte desenvolvida pela tese.   

 

CLASSIFICAÇÃO DO TRANSPORTE DE MASSA EM CIDADES INTELIGENTES

A. TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS E INTELIGENTES E SEUS INDICADORES

B. ANÁLISE DOS ATRIBUTOS DO TRANSPORTE DE MASSA
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Tabela 1 - Decomposição dos danos por poluição do ar em ônibus 

Fontes de Energia Média CO² 

Diesel Velho (Parado) 1,003 
Diesel  0,151 
Gás Natural Veicular - GNV  0,123 
Elétrico 0,112 

Fonte: Adaptado de Holland et al. (2021, p. 05).  

 

Resgatando o Artigo 1, é possível notar que existem esforços em algumas 

cidades como Bilbao (ESP), Múrcia (ESP), Porto (POR), Santos (BRA) para reduzir a 

dependência do combustível fóssil (diesel). Mas é possível que o volume da cadeia 

de abastecimento das fontes de energias alternativas e renováveis sejam menores 

ainda nas cidades inteligentes. Portanto, existe essa dependência não só das cidades 

que tentam reduzir o consumo fóssil, mas também das cidades com 100% ou próximo 

a esse valor da dependência de dieselização como Salta (ARG), Santa Fé (ARG), 

Corrientes (ARG), Bahia Blanca, Córdoba (ESP), Maringá (BRA), Anápolis (BRA), 

Petrolina (BRA), Valladolid (ESP), Sintra (POR), Vila Nova de Gaia (POR) e Cascais 

(POR).  

Dessa forma, o Artigo 1 identificou contribuições futuras para uso de novas 

tecnologias que possam melhorar a comunicação aos usuários, junto com os ITSs já 

existentes nessas cidades inteligentes. Por outro lado, o artigo demonstra que existe 

a possibilidade de analisar as fontes de energias menos poluentes. Essas duas 

contribuições futuras do Artigo 1 estimularam a pesquisa de quais são essas 

tecnologias, e como elas são caracterizadas e agrupadas no transporte de massa de 

uma cidade inteligente. Portanto, as contribuições do Artigo 1 se transformam nos 

objetivos do Artigo 2.  

O Artigo 2 consegue separar as tecnologias em dois grupos, como inteligentes 

e sustentáveis e, nesse modelo, essas tecnologias são estruturadas com outros 

aspectos para sua validação em uma cidade inteligente no transporte de massa. 

No Artigo 3, a pesquisa analisou e compreendeu a composição e a 

concentração dos sistemas de transporte urbano de massa de quatro cidades 

inteligentes com perfil metropolitano e classificou essas cidades inteligentes 

considerando que seus sistemas de transporte de massa foram construídos 

historicamente em estágios de evolução tecnológica e são implantados de acordo com 

as necessidades de mobilidade urbana dessas cidades e podem, assim, ser 

classificados como mais ou menos diversos, mais ou menos tecnológicos e mais ou 
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menos limpos ou poluentes.  

O modelo proposto aqui é construído como uma classificação baseada em 

tecnologias de duas classes: a primeira, de tecnologias sustentáveis (ver Quadros 9 

e 10), e a segunda, de tecnologias inteligentes (ver Quadros 11 e 12).  

A formação das tecnologias e seus indicadores no Quadro 9 são identificadas 

suas origens através de:  

• Eixo: Sua origem está nas pesquisas das duas classes de tecnologias elencadas 

como sustentáveis e inteligentes e validadas nos Artigos 2 e 3 produzidos para a tese. 

• Tecnologias Sustentáveis: São evidenciadas no referencial teórico resumido e nos 

três artigos propostos, relacionando as fontes de energia existentes no transporte 

público. 

• Eficiência Energética: Tem origem nas fontes de energia pelo estudo da tese, 

através das reflexões evidências do referencial teórico resumido e dos Artigos 2 e 3. 

São caracterizados por serem os objetivos das tecnologias sustentáveis. 

• Escala de classificação: Tem sua origem no levantamento das fontes de energias 

evidenciadas nos Artigos 2 e 3. 

• Porcentagem (%) de pessoas transportadas por dia: Esse indicador esclarece que 

cada cidade possui seu Plano Diretor Municipal específico, sendo ele impactado pelo 

tamanho de sua população. Conforme Valente et al (2011) os setores de transporte e 

mobilidade urbana de uma cidade podem ser dimensionados em sua estrutura em 

diretorias, coordenações e secretarias de transporte e mobilidade urbana, isso fica a 

cargo da prefeitura. Portanto, a responsabilidade do levantamento e monitoramento 

dos dados do transporte público, como porcentagem de pessoas transportadas por 

dia, e por modo de transporte de massa é determinado e de responsabilidade da 

prefeitura. 

• Por modo de transporte de massa:  Esse indicador é associado ao indicador 

anterior “% pessoas transportadas por dia”, os modos de transporte de massa são 

reconhecidos também por seus diversos autores como modos de transporte urbano 

coletivo. Estando em constante uso do termo e seus tipos na literatura de Ferraz e 

Torres (2004), Vuchic (2007) e Hoel et al. (2010).  

A diversificação das tecnologias sustentáveis está apresentada no Quadro 10.
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Quadro 9 - Proposta de um modelo de classificação de transporte público para cidades inteligentes baseado em tecnologias e indicadores sustentáveis. 

Classificação de transporte urbano baseado em tecnologias e indicadores inteligentes 

Eixo Tecnologias Sustentáveis  Eficiência Energética Escala de Classificação                       

% pessoas 

transportadas 

por dia   

Por modo de 

transporte de 

massa   

(1) Sustentabilidade 

Diesel 
Menos eficiente que todos 

os anteriores 
1  *  Ônibus 

Bateria Mais eficiente que o 1   2  *  Ônibus 

Biogás Mais eficiente que o 2   3  *  Ônibus 

Biodiesel Mais eficiente que o 3  4  *  Ônibus 

Etanol Mais eficiente que o 4  5  *  Ônibus 

Elétrica Mais eficiente que o 5  6  *  Ônibus 

Eletrificação Mais eficiente que o 6   7  *  VLT/Metrô 

Célula Modular Hibrida (Hidrogênio/Elétrica) Mais eficiente que o 7   8  *  Ônibus 

Óleo Vegetal Hidrotratado (OVH) 
Mais eficiente que todos os 

anteriores 
  *  Ônibus 

Fonte: O autor. 

1
4
5
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Quadro 10 - Índice de evolução por diversidade tecnológica para sustentabilidade no transporte de massa na cidade inteligente  

Classificação por Diversidade Tecnológica 

Sustentável 
Uso por quantidade de Fonte de Energias % de Uso Parcial ao Totalizado Sustentável 

Diesel Apenas 1 fonte de energia 11,11 

Bateria Apenas 2 fontes de energia 22,22 

Biogás Apenas 3 fontes de energia 33,33 

Biodiesel Apenas 4 fontes de energia 44,44 

Etanol Apenas 5 fontes de energia 66,67 

Elétrica Apenas 6 fontes de energia 63 

Eletrificação Apenas 7 fontes de energia 77,78 

Célula Modular Híbrido (Hidrogênio/Elétrica) Apenas 8 fontes de energia 88,89 

Óleo Vegetal Hidrotratado (OVH) Apenas 9 fontes de energia 100 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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Em sequência, nos Quadros 11 e 12, são apresentadas e fundamentadas as 

tecnologias e indicadores inteligentes com base nos conhecimentos acumulados do 

referencial teórico resumido e nos três artigos elaborados para o modelo transporte 

público ou de massa. 

No Quadro 11 é possível especificar a origem das tecnologias inteligentes e 

seus indicadores com base no estudo:  

 

• Eixo: Sua origem está nas pesquisas das duas classes de tecnologias 

elencadas como sustentáveis e inteligentes e validadas nos Artigos 2 e 3 

produzidos para a tese. 

• Tecnologias Inteligentes: São evidenciadas no referencial teórico resumido e 

nos três artigos propostos, relacionando-as com parte das tecnologias da 

Terceira e Quarta Revolução Industrial existentes no transporte público. 

• Comunicação Equânime: Origina-se nas tecnologias de Terceira e Quarta 

Revolução Industrial pelo estudo da tese, através das reflexões e do referencial 

teórico resumido e dos Artigos 2 e 3. É caracterizada por serem os objetivos das 

tecnologias inteligentes. 

• Escala de Classificação: Tem sua origem no levantamento das tecnologias da 

Terceira e Quarta Revolução Industrial evidenciadas nos Artigos 2 e 3.  

• Tipo de geração de redes móveis: Esse indicador pontua que a internet pode 

ser menos ou mais eficiente utilizando uma escala do tipo de geração de rede 

móvel atualizada, da menor para maior Geração em G1, G2, G3, G4 ou G5, 

quanto maior a G – Geração, melhor é a transmissibilidade da qualidade da rede 

de internet móvel.  Sua origem está nos Artigos 2 e 3, onde é discutido a 

importância da eficiência de dados de transporte de massa transmitidos em seu 

percentual de 100% do todo do que foi captado por essas tecnologias. As 

empresas de tecnologias e operadores de transporte devem se preocupar com 

latência da internet discutido ao longo da tese, nas seções de introdução e 

resultados e discussão. No Artigo 3, é discutido como o tipo de geração da 

internet móvel pode influenciar no desempenho dessas tecnologias inteligentes 

no transporte de massa na cidade inteligente. 

 

A diversificação das tecnologias inteligentes está apresentada no Quadro 12. 
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Quadro 11 - Proposta de um modelo de classificação de transporte público para cidades inteligentes baseado em tecnologias e indicadores inteligentes 

Eixo Tecnologias Inteligentes Comunicação Equânime Escala de Classificação 
Tipo de geração de redes 

móveis 

(2) Inteligente 

1. Intelligent Transportation 

Systems 

2. Blockchain 

3. Learning Machine  

4. Internet of Service (IoS) 

5. Internet of Things (IoT)  

6.Data Mining 

7.Big Data 

8.Cloud Computing 

9.Global Position System (GPS) 

10.Softwares de Simulação 

 

 

 

 
 

• Acessível a todos os usuários 

• Segura 

• Customiza 

• Atualiza 

• Precisa 

• Protege 

• Interpreta  

• Identifica padrões 

• Conectiva 

• Em tempo real 

• Multidirecional 

• Fácil acesso ao histórico das 

informações 

• Consolida 

• Seleciona 

• Armazena e processa 

• Melhora a localização 

• Otimiza o tempo 

• Opções de trajetos  

1. utilizada isoladamente 

 Se G1, G2, G3, G4; G5 

2. utilizada em conjunto com 

1   
Se G1, G2, G3, G4; G5 

3. utilizada em conjunto com 

1 e 2 
Se G1, G2, G3, G4; G5 

4. utilizada em conjunto com 

1,2 e 3   
Se G1, G2, G3, G4; G5 

5. utilizada em conjunto com 

1, 2, 3 e 4 
Se G1, G2, G3, G4; G5 

6. utilizada em conjunto com 

1, 2, 3, 4 e 5 
Se G1, G2, G3, G4; G5 

7. utilizada em conjunto com 

1, 2, 3, 4, 5 e 6  
Se G1, G2, G3, G4; G5 

8. utilizada em conjunto com 

1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 
Se G1, G2, G3, G4; G5 

9. utilizada em conjunto com 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 
Se G1, G2, G3, G4; G5 

10. utilizada em conjunto 

com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9  
Se G1, G2, G3, G4; G5 
 

Fonte: O autor. 
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Quadro 12 - Índice de evolução por diversidade tecnológica inteligente para comunicação equânime ao usuário no transporte de massa na cidade inteligente 

Classificação por Diversidade Tecnológica 

Inteligente 

Uso por quantidade de Tecnologias 

Inteligentes 
% de Uso Parcial ao Totalizado Inteligente 

Intelligent Transportation Systems apenas 1 tecnologia inteligente 10 

Blockchain apenas 2 tecnologias inteligentes 20 

Learning Machine  apenas 3 tecnologias inteligentes 30 

Internet of Service (IoS) apenas 4 tecnologias inteligentes 40 

Internet of Things (IoT) apenas 5 tecnologias inteligentes 50 

Data Mining apenas 6 tecnologias inteligentes 60 

Big Data apenas 7 tecnologias inteligentes 70 

Cloud Computing apenas 8 tecnologias inteligentes 80 

Global Position System (GPS) apenas 9 tecnologias inteligentes 90 

Softwares de Simulação Todas as 10 tecnologias inteligentes 100 

Fonte: O autor.  
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Retornando ao conceito de Hall (2000), que descreve que o planejamento de 

uma cidade, está em transição entre sua estrutura física para uma estrutura virtual, 

oferecendo serviços prestados, públicos e privados, mais rápidos devido à alta 

conectividade das informações pelo gerenciamento de redes de computadores, e sendo 

mais assertivos, atendendo as necessidades dos usuários, tornando-os mais 

especializados.  

Levando em consideração que as tecnologias inteligentes para o transporte de 

massa estão incluídas no ambiente das cidades inteligentes, é relevante que se faça 

essa transição entre sua infraestrutura física para virtual com muita atenção a 

especialização do serviço de transporte público com o plano de mobilidade urbana, com 

o planejamento urbano e a gestão pública, para que os serviços não se tornem 

obsoletos e gerem resultados insatisfatórios aos usuários.  

Partindo dessa premissa, o modelo desta tese para tecnologias inteligentes 

propõe que se trabalhe junto com as empresas de tecnologia para o gerenciamento 

virtual em redes de computadores e, com isso, sejam coletados dados ligados ao tipo 

de geração de internet móvel usados por essas tecnologias inteligentes.  

Portanto, a rede virtualizada e hiperconectada construída serviria ao sistema 

de transporte de massa na cidade inteligente e em sua mobilidade urbana, e passaria 

ser cobrada pela gestão compartilhada entre os agentes usuários e gestores pelo 

desempenho dos indicadores. De certa forma, a inclusão de comitês de representantes 

da academia, cidadãos, gestores públicos e empresas de tecnologias ao debate do 

planejamento urbano e da gestão urbano no plano diretor municipal de cada cidade 

pode gerar o efeito de neutralidade tecnológica que a ISO 37122 e Bria e Morozov 

(2020) pressupõem, evitando, assim, o solucionismo tecnológico em áreas de 

vulnerabilidade do transporte de massa.  

Reencontrando os conceitos de Singh et al. (2020), a integração dos 

dispositivos físicos ao mundo cibernético por redes computacionais com dispositivos e 

sensores, pode fazer com que a infraestrutura dessa cidade evolua seus padrões de 

desempenho. Pode-se então colaborar com a ideia dos autores acima, adicionando nas 

listas de tecnologias inteligentes do modelo proposto, os “Intelligent Transportation 

Systems”, já que essa tecnologia é formada em grande parte por computadores, 

sensores, câmeras e painéis eletrônicos de comunicação ao usuário e são conectados 

GPs, IOTs e IOSs. 

Singh et al. (2020) contribuem ao modelo, descrevendo que a infraestrutura na 
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cidade inteligente é orientada por tecnologias da Indústria 4.0 como, IoT baseada em 

Aprendizado Profundo (Deep Learning), Blockchain, Armazenamento em Nuvem 

resolvendo problemas de latência de comunicação, centralização e escalabilidade dos 

aplicativos e sistemas informatizados utilizados. Portanto, no decorrer dos estudos do 

Artigo 2, Available Technologies for Mass Transport Modes in Smart Cities, na revisão 

de literatura é notado que as tecnologias inteligentes são descritas e utilizadas na 

cidade inteligente, mas também são utilizadas no transporte público e transporte de 

massa como ônibus, VLTs e metrôs.  

Sobre as tecnologias inteligentes, o Artigo 1 demonstra que um de conjunto 

nove cidades, sendo quatro iberoamericanas espanholas, quatro iberoamericanas 

portuguesas e mais uma sulamericana brasileira “Santos” consomem as quatorze 

tecnologias de ITSs. Enquanto outras três cidades sulamericanas brasileiras 

consomem onze tipos de ITSs e as quatro cidades sulamericanas argentinas 

consomem nove tipos de ITSs. Fica evidente que existe um caminho para todas as 

cidades analisadas poderem adicionar novas tecnologias como as da Terceira e Quarta 

Revolução Industrial associadas aos ITSs para modernização tecnológica de sua 

estrutura de planejamento urbano virtual, que são apontadas em conexão dessa prática 

no Artigo 2 e pelos autores na revisão de literatura.  

O Artigo 2 separa as tecnologias em dois grupos como inteligentes e 

sustentáveis e estrutura as tecnologias para sua validação em uma cidade inteligente. 

O modelo proposto aqui detalha os indicadores pelas tecnologias inteligentes e 

sustentáveis.  

As tecnologias inteligentes que são elencadas no Artigo 3 adiciona um 

componente novo, a geração de conexão da internet móvel nessas cidades inteligentes, 

se 4G ou 5G. As gerações de internet (1G, 2G, 3G, 4G ou 5G) se tornam um diferencial 

para o desempenho das tecnologias inteligentes no transporte de massa em tempo e 

velocidade no tratamento e transformação de dados para informações. Além disso, 

esse artigo discute as fontes de energia para as tecnologias sustentáveis. Assim, esse 

artigo esclarece que a influência da internet nas tecnologias auxilia a classificar um 

sistema de transporte de massa inteligente e, também, evidencia a concentração dos 

tipos de fontes de energia nas cidades inteligentes. 

Portanto, o modelo proposto nos Quadros 9, 10, 11 e 12 poderá ser usado para 

detalhar os indicadores de tecnologias inteligentes e sustentáveis (Artigo 2), entender 

a composição das tecnologias e fontes de energia e a influência das gerações de 
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internet móvel no desempenho do sistema de transporte de massa (Artigo 3). Esse 

modelo faz com que as cidades inteligentes possam alcançar patamares maiores de 

evolução dos seus sistemas de transporte de massa, graças à geração de sua internet 

móvel e sua diversificação com tecnologias da Terceira e da Quarta Revolução 

Industrial para a composição das tecnologias inteligentes. 

Na segunda etapa do modelo proposto, com base em Ferraz e Torres (2004), 

Vuchic (2007) e Hoel et al. (2010) e no Artigo 2, a relação entre os usos de tecnologias 

sustentáveis e inteligentes permite elencar os principais atributos que os usuários, 

operadoras de transporte, empresas de tecnologia e secretarias de transporte e 

mobilidade urbana buscam melhorar. 

 

1. Custo 

2. Tempo 

3. Conforto 

4. Rapidez 

5. Segurança 

6. Pontualidade 

7. Conectividade 

8. Higiene (Sanitização) 

9. Acessibilidade 

10. Bem-Estar e Saúde 

 

Esses atributos podem ser alocados a uma pesquisa de qualidade, tratando-os 

como indicadores da qualidade do transporte de massa pela perspectiva mais 

intrínseca do usuário que o utiliza. Dessa forma, após a aplicação da primeira etapa do 

modelo proposto, na etapa dois é sugerido que os atributos sejam mensurados. 

O transporte de massa na cidade inteligente, sob a perspectiva do cidadão, 

pode encontrar estratégias no planejamento do transporte de melhorar continuamente 

esses atributos através de uma gestão compartilhada para a tomada de decisões 

(BREUER; WALRAVENS; BALLON, 2014) entre interesses bottom-up e top-down na 

cidade inteligente.  

Outro ponto fundamental e útil para aplicação futura do modelo proposto em 

suas etapas é analisar com rigor a aplicação dos requisitos da norma ISO 37122 para 

cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes. Dessa forma, existirá uma contribuição 
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racionalizada das tecnologias e indicadores para o desempenho assertivo dos 

resultados estimados de sustentabilidade e comunicação equânime dada a escala de 

classificação dessas tecnologias, propondo uma análise aprofundada do estágio de 

evolução de cada sistema de transporte de massa na cidade inteligente.  

Essas tecnologias inteligentes e sustentáveis são vistas como parte da 

aplicação para melhorar a comunicação, desenvolvendo-se como Tecnologias de 

Comunicação e Informação (TICs), visto que esses indicadores estão associados a 

menores níveis de risco da cidade ao trânsito caótico e poluído, e a um serviço de 

transporte de massa mais adequado a mobilidade urbana através do seu acesso 

universal para todos irem para onde quiserem, de acordo com sua necessidade. 

Existem críticas que este estudo levanta ao uso dos indicadores, como, por 

exemplo, se essas tecnologias abrangem todas as áreas geográficas das cidades 

inteligentes, abrangendo não só as zonas centroides (bairros do centro ou de zonas 

mais ricas por renda per capita) mas, também, bairros periféricos (bairros suburbanos 

ou comunidades de alta vulnerabilidade social). Outra questão é se essa tecnologia é 

distribuída de forma uniforme ou se ela é negligenciada por diversos fatores como o 

IDH, PIB per capita, oferta de infraestrutura (como descrito no Artigo 1). 

Pode-se também refletir, é se essa tecnologia é atualizada constantemente 

através da manutenção, sendo esse um fator determinante na qualidade dos serviços 

prestados na cidade inteligentes descrito por Kim (2022). Segundo a perspectiva de 

Kim (2022), cabe as tecnologias inteligentes e sustentáveis e seus indicadores 

operarem para melhorar a qualidade dos atributos de quem os utiliza, como distância, 

custo, tempo etc., ou se as operadoras de transporte e gestores enfatizam e aplicam 

a compreensão da política de tecnologia criando formas de colaboração humana por 

meio dessas tecnologias a todos universalmente (MEIJER; BOLÍVAR, 2016).  

Outra perspectiva é se sanadas as críticas sobre a governança do transporte 

de massa inteligente e sustentável, esses indicadores conseguiriam chegar próximo 

ao conceito de Fogel (1966) do que é inteligente, isto é, que a inteligência é a 

capacidade de um sistema adaptar um comportamento para atingir determinados 

objetivos em uma variedade de ambientes.  

Outro aspecto é que cidades inteligentes conseguem assumir o perfil do 

transporte verde descrito por Nakanishi e Black (2015). As tecnologias e seus 

indicadores sustentáveis propostos pela tese tornam-se uma estratégia 

governamental, como parte do transporte público. O modelo proposto alinha-se ao 
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pensamento de Hickman, Hall e Banister (2013) para questões de uso racional dos 

recursos para os sistemas energéticos e para o contexto de redução das emissões de 

dióxido de carbono (CO2).  

O modelo de indicadores proposto, também, se sustenta na argumentação do 

conceito de Seabra (2013) em que a sustentabilidade em transportes consiste em 

atender as necessidades de acessibilidade e mobilidade atuais e futuras com reflexos 

positivos nas dimensões ambiental (governabilidade), econômica (competividade) e 

social (equidade). Por fim, o modelo proposto sugere uma comparação do cenário 

atual no transporte de massa, com o cenário futuro, em que é possível buscar um 

paralelo entre a cidade inteligente vislumbrada por Hall et al. (2000) o cenário e estágio 

atual. 

O Quadro 13 traz a consolidação do modelo de forma analítica. 

 

Quadro 13 - Proposição do Modelo Analítico de Classificação de Transporte Público para Cidades 
Inteligentes Baseado em Tecnologias 

Tecnologias sustentáveis e inteligentes e seus 
indicadores 

Análise dos Atributos do Transporte 
de Massa 

Eixo: Sustentabilidade Eixo: Inteligentes 

1. Custo 
2. Tempo 
3. Conforto 
4. Rapidez 
5. Segurança 
6. Pontualidade 
7. Conectividade 
8. Higiene (Sanitização) 
9. Acessibilidade 
10. Bem-Estar e Saúde 

Tecnologias Sustentáveis Tecnologias Inteligentes 

Eficiência Energética Comunicação Equânime 

Escala de Classificação                           Escala de Classificação                           

% pessoas transportadas 
por dia   

Tipo de geração 
de redes móveis 

Por modo de transporte de 
massa   

-  

Classificação por 
Diversidade Tecnológica 
Sustentável 

Classificação por 
Diversidade Tecnológica 
Inteligente 

% Uso Parcial a o 
Totalizado Sustentável 

% Uso Parcial ao 
Totalizado Inteligente 

Fonte: O autor. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Esta tese atingiu o objetivo pela proposição de um modelo de classificação de 

transporte público para cidades inteligentes baseado em tecnologias discutindo que é 

necessário deixar a patente dos indicadores e atributos para o uso de tecnologias 

inteligentes e sustentáveis para o transporte de massa.  

Para atingi-lo, foi necessário responder as perguntas de pesquisa, as quais são 

discutidas na sequência. 

 

 

3.1.2 Conclusões 

 

À primeira parte da pergunta de pesquisa número 1 (1a), “Como a oferta de 

diferentes modos de transporte de massa pode gerar a melhoria da mobilidade aos 

usuários?”, responde-se que, com os resultados do Artigo 1, o diesel e o modo de 

transporte coletivo de ônibus predominam, apesar de existirem esforços para o uso 

de fontes de energia elétrica em VLTs, metrôs. A principal descoberta da metodologia 

SNA é que há espaço nas redes para a inclusão de mais tecnologias, como as 

tecnologias Indústria 4.0 e da Indústria 5.0, para aumentar a conectividade e a 

capilaridade das informações do transporte de massa.  

A segunda parte da primeira pergunta (1b), “Até que ponto os dados 

econômicos e socioeconômicos podem ter correlação com os sistemas de transporte 

de massa nas cidades inteligentes?”, é respondida pelas análises gráficas do Artigo 

1, em que se vê os impactos positivos e negativos em relação aos dados de 

transporte, tecnologias, econômicos e socioeconômicos tem correlações 

proporcionais ou inversamente proporcionais para o desempenho no transporte de 

massa nas cidades inteligentes.  

Como impacto negativo, os investimentos muitas vezes são inversamente 

proporcionais a essas variáveis, causando um déficit de uma variável para outra no 

sistema de transporte de massa. No futuro, há possibilidade de explorar modelos de 

planejamento de transporte público que gerem proporcionalidade ao crescimento 
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contínuo entre modos de transporte de massa, tecnologias e dados econômicos e 

socioeconômicos. Como impacto positivo, algumas cidades inteligentes mantêm 

corretamente a proporcionalidade entre investimentos dessas variáveis, servindo de 

exemplos que podem ser adaptadas por outras cidades inteligentes no transporte de 

massa. Essa pesquisa contribuiu para estimular a busca de tecnologias disponíveis 

para o transporte de massa em cidades inteligentes de próxima geração no Artigo 2.  

A segunda pergunta de pesquisa, “Quais tecnologias atualmente pesquisadas 

serão aplicadas num futuro próximo em larga escala no sistema de transporte público 

de cidades inteligentes? “, é respondida com o Artigo 2, que faz uma revisão da 

literatura de tecnologias inteligentes e sustentáveis utilizadas no transporte público em 

cidades inteligentes. São tecnologias inteligentes que melhoraram o desempenho 

autônomo dos ônibus, e capturam dados dos veículos e usuários para processamento 

de informações na tomada de decisão de oferta dos serviços inteligentes no transporte 

público.  

São discutidas questões sobre tecnologias e mobilidade inteligente e reflete-se 

sobre a tecnologias e mobilidade sustentável para o sistema de transporte de massa. 

Essas tecnologias foram agrupadas em duas classes. A primeira classe de 

tecnologias inteligentes é composta por tecnologias de ITS, de Terceira e Quarta 

Revolução Industrial. Enquanto a segunda classe é composta de fontes de energias 

alternativas e renováveis disponíveis ao uso nos modos de transporte. É evidenciada 

a cooperação entre as tecnologias de Terceira e Quarta Revolução Industrial e 

Indústria 5.0 em prol de melhorias no desempenho do sistema de transporte de massa 

através do processo de virtualização e conectividade da mobilidade urbana para o 

transporte público. Essa pesquisa contribuiu como inspiração ao estudo de caso 

múltiplo sobre concentração, composição e diversificação dessas tecnologias 

disponíveis no transporte de massa em cidades inteligentes com perfil metropolitano 

no Artigo 3.  

A terceira pergunta da pesquisa, “A composição, concentração e classificação 

dos sistemas de transporte de massa de uma cidade podem auxiliar a identificar em 

que estágio ela esteja, e qual a predominância, quais tecnologias e fontes de energia 

ela possui?”, é respondida a partir do Artigo 3, pelo estudo de caso múltiplo das 

cidades inteligentes com perfil metropolitano. Essas cidades caminham para o uso de 

tecnologias inteligentes e sustentáveis vistas no Artigo 2, associadas agora aos 

Intelligent Transportation Systems (ITS), buscando a digitalização dos dados da 
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comunicação nos serviços de transporte de massa. Por outro lado, existe a redução 

dos impactos ao meio ambiente, com o uso de fontes de energias alternativas e 

renováveis. Entretanto, a diferença entre as cidades europeias e as cidades sul-

americanas está no volume de tecnologias inteligentes e sustentáveis disponíveis. 

Independente se for maior ou menor o grau de concentração no sistema de transporte 

e na sua composição das tecnologias. Essas tecnologias disponíveis afetam 

sensivelmente o indicador de mobilidade inteligente nas cidades. Analisando os 

indicadores socioeconômicos, econômicos, o ranking das cidades inteligentes e o 

estudo de caso múltiplo, o resultado revela que a classificação tecnológica do 

transporte de massa para essas cidades inteligentes contribui para conscientização 

do uso das tecnologias ao usuário, melhorando a mobilidade inteligente, e para os 

investimentos na infraestrutura do sistema de transporte de massa.  

Portanto, o transporte de massa nas cidades inteligentes necessita de 

investimentos contínuos em diversificação dos modos de transporte de massa, 

aplicação concentrada de tecnologias em áreas urbanas e metropolitanas, utilização 

de maneira adaptativa e disruptiva em sua oferta para as pessoas/cidadãos que 

desempenham o papel de usuários desses serviços. O Artigo 3 colaborou com a 

consolidação e reforço do uso das tecnologias inteligentes e sustentáveis disponíveis 

nas cidades inteligentes. E, com isso, impulsionou para a criação e aprofundamento 

dos indicadores relacionados as duas classes de tecnologias desenvolvidos na seção 

de resultados e discussão trazendo em si a visualização completa do modelo. 

O quarto questionamento, “Como seria possível mapear, caracterizar períodos 

históricos do transporte público e propor um modelo classificação por tecnologias 

inteligentes e sustentáveis para o transporte de massa em cidades inteligentes?”, é 

respondido, inicialmente, pela subseção “Síntese do referencial teórico resumido”. 

Foram encontradas as quatro dimensões da evolução do transporte de massa como, 

a dimensão um, criação dos modos de transporte de massa, a dimensão dois, 

comunicação com o usuário no transporte de massa, a dimensão três, governança no 

transporte de massa, e a dimensão quatro, fonte de energia e sustentabilidade no 

transporte de massa.  

O conteúdo da seção de resultados e discussão está relacionado à pergunta 

quatro, colaborando para organizar a evolução do transporte de massa nos últimos 

duzentos em quatro estágios históricos associados as invenções que priorizavam e 

priorizam a melhoria de comunicação entre os usuários do transporte e as fontes de 
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energias não renováveis, renováveis e alternativas em cada período, em momentos 

como, mais ou menos tecnológicos e/ou mais ou menos poluentes.  

Esses momentos com essa variação entre mais ou menos tecnológicos e/ou 

mais ou menos poluentes identificados historicamente no transporte público são 

estruturados e esclarecidos como estágios. O primeiro estágio aconteceu no século 

XIX com tecnologias de mecanização com energia a vapor, o segundo estágio 

aconteceu no início do século XX e meados do século XX com tecnologias de 

eletrificação com urbanização, o terceiro estágio aconteceu nos meados do século XX 

e início do século XXI com tecnologias eletrônicas e energias não renováveis com o 

combustível fóssil e no quarto estágio acontecem no final do século XX e início do 

século XXI com tecnologias de digitalização e energias alternativas e renováveis. 

Nesse caso, para o transporte de massa ao longo do tempo existe o conceito e a 

consolidação dos termos sustentabilidade (fontes de energias alternativas e 

renováveis) e comunicação equânime (tecnologias inteligentes operando como TICs) 

para o transporte público, e em perspectiva específica ao estudo no transporte de 

massa. 

O sistema de transporte urbano de passageiros é, em parte, preocupação do 

planejamento urbano, no qual o sistema de transporte de massa formado por ônibus, 

VLTs e metrôs tornou-se vital para que a cidade inteligente consiga oferecer seus 

serviços de locomoção atualizados ao usuário, usando comunicação e sendo menos 

poluentes ao meio ambiente e, dessa maneira, gerando melhor desempenho para a 

mobilidade urbana a partir da análise de suas dimensões e estágios históricos da 

evolução do transporte de massa. 

A principal contribuição desta tese é a criação de um modelo para entender a 

posição de uma cidade inteligente em relação a uma escala de uso de fontes de 

energia sustentáveis e de uso de tecnologias inteligentes relacionáveis ao seu papel 

de TICs, sendo notável o esforço de uso dessas tecnologias para a comunicação 

equânime, eficiência energética e gestão pública democrática.  

O modelo proposto estimula o aumento da neutralidade tecnológica, a 

diminuição do solucionismo tecnológico para o atendimento de áreas urbanas 

vulneráveis, sem o devido de transporte de massa prestado ao cidadão e o com o 

aumento da qualidade dos atributos do transporte público através da perspectiva do 

usuário. De um lado prático e futuro, esse modelo em cooperação com as normas de 

padronização existentes para cidades inteligentes, sustentáveis e resilientes pode 
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contribuir para o planejamento urbano organizado, planos diretores efetivos, ou 

mesmo a documentos similares aos municípios sobre a temática transporte público. 

A identificação dos estágios tecnológicos em que a cidade possa estar 

atualmente auxilia no planejamento e na implantação de novos planos diretores, 

condizentes com o uso das tecnologias disponíveis.  

O estudo cumpre o papel de criar um modelo de diagnóstico de tecnologias que 

possam ser implantadas ao longo do tempo no transporte público de massa. Levando 

em consideração que a tecnologia necessita servir o cidadão e ser emancipatória, a 

mobilidade urbana deve ser democrática e não escravizadora — isto é, a favor das 

empresas de tecnologia que apenas busquem a lucratividade, ou não apenas a gestão 

política—, mas ter a gestão pública compartilhada em suas decisões. Sua 

configuração e composição eficiente e sustentável é composta pelos modos de 

transporte diverso e com tecnologias autônomas e menos poluentes. Dessa maneira, 

o sistema de transporte de massa pode estar próximo do modelo de uma cidade ideal, 

atualmente chamado de cidades inteligentes e sustentáveis certificadas.  

O papel das tecnologias inteligentes ou autônomas no transporte urbano de 

massa é disponibilizar as informações para os usuários, atendendo as suas 

necessidades de mobilidade urbana. Através de dados tratados por redes de 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) para que esses usuários possam 

optar pelo transporte público, tendo acesso ao seu direito universal à conectividade.  

O papel das tecnologias sustentáveis em fontes de energia é modificar o 

sistema produtivo dos modos de transporte de massa para que os sistemas de 

consumo de combustíveis, sejam menos nocivos e degradantes ao meio ambiente e 

à saúde humana nos centros urbanos e metropolitanos, através da redução da 

poluição atmosférica e sonora.  

As duas principais limitações do estudo desta tese são, em primeiro lugar, o 

fato de o modelo completo não ter sido submetido o modelo para a análise de uma 

coordenadoria, diretoria ou secretaria de transporte ou mobilidade de uma cidade 

inteligente para validação crítica.  

A segunda limitação é o modelo não ter sido implantado e testado de forma 

prática e um plano diretor de alguma cidade inteligente, levando em consideração a 

análise sobre a gestão pública compartilhada entre aspectos de agentes bottom-up e 

top-down como decisores.  
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3.1.2 Recomendações de trabalhos futuros 

 

Para trabalhos futuros, são considerados trabalhos empíricos, de aplicações 

em cidades e países para analisar o comportamento do modelo e sua evolução a fim 

de certificar essas cidades inteligentes em relação ao seu transporte de massa.  
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