INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA
MESTRADO PROFISSIONAL EM GOVERNANÇA E SUSTENTABILIDADE

SÉRGIO TENÓRIO DOS SANTOS

SEGURANÇA CIBERNÉTICA NA CIDADE INTELIGENTE SOB A PERSPECTIVA
DA GOVERNANÇA E DA SUSTENTABILIDADE

CURITIBA
2019

SÉRGIO TENÓRIO DOS SANTOS

SEGURANÇA CIBERNÉTICA NA CIDADE INTELIGENTE SOB A PERSPECTIVA
DA GOVERNANÇA E DA SUSTENTABILIDADE

Dissertação apresentada como requisito
parcial para a obtenção do grau de Mestre no
Mestrado Profissional em Governança e
Sustentabilidade, do Programa de PósGraduação Stricto Sensu do Instituto Superior
de Administração e Economia | ISAE.
Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Casagrande

CURITIBA
2019

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

Bibliotecária: Ana Rocco CRB9/1934

À Lúcia, Emilly e Willian que a cada dia me fortalecem, me
encorajam, me apoiam e me impulsionam a escrever minha
história no livro em branco recebido de Deus, pois eles são a
minha razão.

AGRADECIMENTOS

A todos aqueles que de uma maneira ou de outra fizeram a
diferença nesta minha trajetória de formação, reconheço de cada
um o real valor, especialmente o seu, que a cada dia me faz forte
feito um leão para enfrentar as adversidades da vida e sábio feito
uma raposa para me desviar das armadilhas, obrigado Jesus!

Nada é mais poderoso do que uma idéia cujo tempo chegou.
Victor Hugo

RESUMO

O recente fenômeno que se aplica às cidades, formando-as ou transformando-as para
melhor atenderem as necessidades humanas atuais e futuras em um arcabouço
tecnológico de grandes proporções, onde a segurança do ciberespaço é questionável
e os contextos de segurança cibernética, cidade inteligente, governança e
sustentabilidade encontram-se desconexos, foi o que forneceu as maiores inspirações
para este trabalho. O objetivo do estudo foi identificar como a relação entre segurança
cibernética e cidade inteligente pode ser vista na arena teórica sob a perspectiva da
governança e da sustentabilidade, questão que se urgencia na medida em que os
ataques cibernéticos tem se tornado mais comuns com impactos generalizados na
sociedade. Os resultados desta pesquisa exploratória descritiva de natureza pura em
uma abordagem qualitativa na forma de investigação bibliográfica, mostraram que a
cidade inteligente possui elementos integrados a um mesmo conjunto que podem ser
individualizados e apresentados como seus protagonistas e que as relações
interdependentes dos contextos contidas no modelo interpretativo de análise criado
neste estudo, apresentam-se como solução mitigadora para o problema da segurança
cibernética da infraestrutura crítica na cidade inteligente, a partir da sustentabilidade
resiliente e da governança estruturante. Este trabalho que possibilita o pleno
entendimento das conexões no campo multidisciplinar da cidade inteligente, serve
como referência para futuros estudos no desenvolvimento de sistemas de governança
e sustentabilidade voltados à proteção cibernética da infraestrutura crítica responsável
por serviços essenciais da sociedade.
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ABSTRACT

The recent phenomenon that applies to cities, forming or transforming them to better
meet the current and future human needs in a technological framework of great
proportions, where cyberspace security is questionable and the contexts of
cybersecurity, smart city, governance and sustainability are disconnected, was what
provided the greatest inspirations for this work. The objective of the study was to
identify how the relationship between cybersecurity and smart city can be seen in the
theoretical arena from the perspective of governance and sustainability, an issue that
is urgent as cyberattacks have become more common with widespread impacts on
society. The results of this exploratory descriptive research of pure nature in a
qualitative approach in the form of bibliographical investigation, showed that the smart
city has elements integrated to the same set that can be individualized and presented
as its protagonists and that the interdependent relations of the contexts contained in
the interpretive model of analysis created in this study, are presented as a mitigating
solution to the problem of the cybernetic security of critical infrastructure in the smart
city, based on resilient sustainability and structuring governance. This work which
enables a full understanding of the connections in the multidisciplinary field of the smart
city, serves as a reference for future studies in the development of governance and
sustainability systems geared towards the cybernetic protection of the critical
infrastructure responsible for essential services of society.

Keywords: Cybersecurity, Smart City, Governance, Sustainability.
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1. INTRODUÇÃO

As cidades se formam e se transformam através dos séculos buscando, a partir
das suas necessidades, maneiras de se tornarem melhor governadas, sustentadas e
protegidas. Uma cidade é um organismo vivo, em transformação constante,
possuidora de uma personalidade própria (KNOB, 2017) e que desde o princípio teve
dentre seus objetivos a organização urbana nas mais diversas áreas da atividade
humana.
Diferentes entre si por possuírem realidades socialmente construídas e
interpretadas de formas distintas, em suas múltiplas vertentes, as cidades buscam
continuamente a solução de seus problemas específicos, por meio de caminhos que
não coloquem em risco nenhum de seus elementos. Para Guedes (2016),
desequilíbrios estruturais representam ameaças para a sua organização.
Neste processo resolutivo, a rápida urbanização tem provocado um descompasso
entre a infraestrutura existente e a necessária para afetar positivamente suas áreas
vitais como saúde, educação, transporte, meio ambiente. Parafraseando Durkheim1,
o indivíduo se submete à cidade e é nessa submissão que ele deve encontrar abrigo.
É nesse ponto que ocorre a confluência da cidade com a tecnologia, duas
correntes distintas que se juntam e convergem para o objetivo inteligente de enfrentar
os desafios das cidades e favorecer o desenvolvimento sustentável em um ambiente
tecnologicamente integrado, que propicia maior satisfação e envolvimento da
sociedade na gestão e solução de problemas.
Neste novo ecossistema, o uso intensivo de tecnologia da informação e
comunicação sensível ao contexto2 têm construído um arcabouço tecnológico de
grandes proporções que tem mudado rapidamente a forma de interação com o mundo,
que trazem novas possibilidades para a sociedade, grandes impactos e desafios
quanto à usabilidade e segurança do ciberespaço.

1 https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.273125/2015.273125.Emile-Durkheim_djvu.txt
2 Contexto é qualquer informação que pode ser usada para caracterizar a situação de uma entidade
(pessoa, lugar ou objeto) considerado relevante para a interação entre um usuário e uma aplicação,
incluindo o usuário e a aplicação em si (ABOWD et al., 1999, p. 3).
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A experiência humana neste cenário de conectividade ubíqua3 onde pessoas e
coisas se comunicam com e entre si, tem sido marcada por mudanças fundamentais
e rápidas, pela “tecnologia que se torna viva”4 e provê a transformação e a interação
com um novo ambiente altamente conectado e complexo, exposto a vulnerabilidades,
no qual a segurança das infraestruturas tecnológicas das cidades é questionável.
Na crescente complexidade dos sistemas das cidades, as interdependências e os
subsistemas social, econômico e político globalmente conectados, aumentam a
vulnerabilidade na segurança da cidade, ampliando as ameaças cibernéticas na
medida em que ocorre a integração dos dados às vastas gamas de operações
existentes (EY, 2012). Para Nam e Pardo (2011), trata-se de um sistema complexo de
sistemas sociotécnicos5.
De acordo com Dumitru e Iuhas (2018), a ubiquidade ou onipresença da tecnologia
da informação e das redes de computadores faz, a cada dia, mais parte de nossa
vida. Eles observam que o ecossistema socio-tecnológico concebido a partir da
internet criou as bases para um alerta de desenvolvimento do ambiente virtual.
Neste complexo de tecnologias emergentes que têm um impacto em todos os
aspectos da vida humana, governança e sustentabilidade, as implicações para a vida
da sociedade são incertas e a segurança cibernética, enquanto questão desafiadora
e multidimensional, é para Dumitru e Iuhas (2018) uma das preocupações militares
mais importantes na história recente.
O século XXI será um século de cidades (WASHBURN et al., 2010). Neste espaço
interconectado onde os governos, empresas e comunidades se utilizam cada vez mais
da tecnologia para superar os desafios da rápida urbanização, a análise da segurança
cibernética deve considerar soluções voltadas ao universo inteligente e crítico das
coisas, espaços, sistemas e cidadãos (POPESCUL; RADU, 2016).

3 A conectividade ubíqua integra o homem ao computador utilizando-se da mobilidade e da computação pervasiva
que agrega dispositivos no ambiente de forma imperceptível ao usuário altamente integrados aos computadores e
suas aplicações (WEISER, 1991).
4 Peter Sany, CEO TM Forum: https://inform.tmforum.org/features-and-analysis/2015/10/peter-sany-smart-citiesare-where-technology-comes-alive/
5 O termo sistemas sociotécnicos (STS), cunhado por Emery e Trist (1960), descreve sistemas que envolvem uma
interação complexa entre tecnologia, pessoas e o seu ambiente.
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Com a interconectividade cada vez maior dos serviços das infraestruturas críticas
da cidade, como energia elétrica, transporte, água, petróleo e gás, há, de acordo com
o Securing Smart Cities - SSC (2017), a necessidade de proteger a disponibilidade de
infraestrutura e serviços, a privacidade dos cidadãos, a transferência de dados, a
segurança e a saúde, partindo da priorização da segurança cibernética em cidades
inteligentes.
Outro fator que se apresenta é a falta de maturidade acerca das políticas e
regulamentos para o manuseio e operação da informação e seus ativos. De acordo
com o SSC (2017), cidadãos, formuladores de políticas, provedores de soluções,
municípios, fabricantes, fornecedores de tecnologia, entre outros, são forçados a se
adaptar aos requisitos de cidade inteligente com capacidades

e especificações

variadas.
Conforme a ISO 37101 – Desenvolvimento Sustentável em Comunidades (2016,
p. 7), inteligência é a “qualidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável e
resiliência, através de uma tomada de decisão sólida e da adoção de uma perspectiva
de longo e curto prazo”, o que implica em uma aborgadem holística, incluindo uma
boa governança e organização adequada, processos e comportamentos, e o uso
inovador apropriado de técnicas, tecnologias e recursos naturais.
Quanto mais interconectada é a cidade, maior a sua vulnerabilidade cibernética
(SSC, 2017). Considerando que uma crise cibernética pode ser definida como uma
violação, comprometimento ou interrupção de serviços críticos oferecidos à sociedade
na cidade inteligente, sistemas de governança e gerenciamento de resiliência são
cada vez mais demandados frente às complexidades dos sistemas e das ameaças,
especialmente àquelas associadas à segurança cibernética.
Desta forma, esta pesquisa pretende investigar como a relação entre segurança
cibernética e cidade inteligente pode ser vista na arena teórica sob a perspectiva da
governança e da sustentabilidade, em um mundo em que, de acordo com Gorka
(2018), o desenvolvimento tecnológico moderno fez com que as fronteiras e as linhas
que separam o mundo virtual do mundo real perdessem o seu significado.
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1.1

PROBLEMA DE PESQUISA

Como a relação entre segurança cibernética e cidade inteligente pode ser vista
na arena teórica sob a perspectiva da governança e da sustentabilidade?
1.2

OBJETIVOS DA PESQUISA

1.2.1 Objetivo Geral

Identificar como a relação entre segurança cibernética e cidade inteligente pode
ser vista na arena teórica sob a perspectiva da governança e da sustentabilidade.
1.2.2 Objetivos Específicos
1. Definir a cidade inteligente com seus principais elementos de formação;
2. Descrever as ameaças e os desafios da segurança cibernética na cidade
inteligente;
3. Explicar os princípios da governança na ordenação da cidade inteligente;
4. Discutir as bases da sustentabilidade na estruturação da cidade inteligente;
5. Desenvolver modelo interpretativo da análise das relações teóricas entre
segurança cibernética, cidade inteligente, governança e sustentabilidade.

1.3

JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA

Neste recente fenômeno que vem se consolidando pela aceleração da
urbanização em conjunto com a revolução tecnológica e que tem permitido, em um
novo ecossistema das cidades, que pessoas e coisas se conectem ciberneticamente
a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer outra coisa ou pessoa, usando
qualquer rede ou serviço, a questão da segurança cibernética tem atraído a atenção
da academia, do governo e da indústria.
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No caminho evolutivo das cidades na busca da alta qualidade de vida da
população urbana a partir de novas oportunidades econômicas, sociais e ambientais
baseadas na tecnologia da informação de comunicação, os conceitos de risco,
ameaça e segurança surgem e se apresentam para serem fortemente debatidos.
Da mesma forma, terrorismo e ataques cibernéticos são atualmente conceitos
populares que se encontram no debate público por serem de fundamental importância
para a proteção da sociedade, deixando efetivamente muita oportunidade para a
pesquisa e análise deste fenômeno em infraestruturas críticas, concentradas em
cidades inteligentes.
Os avanços da tecnologia que buscam a eficiência sustentável das estruturas
das cidades, revelam preocupações baseadas na segurança cibernética, que exigem
uma nova abordagem da governança para os novos tipos de pensamento que
enfatizam participação multisetorial, flexibilidade, adaptabilidade e colaboração, ao
invés de otimizações pontuais.
Marcado por novos desafios, o século XXI da inovação disruptiva e da
hiperconectividade,

poderá ser também a era da vulnerabilidade das estruturas

conectadas através de redes, cujas interrupções inesperadas por falhas ou
sabotagens podem causar consequências catastróficas, exigindo das cidades a
capacidade necessária para sobreviver, tratando riscos e adaptando-se.
Este ecossistema sócio-tecnológico baseado no desenvolvimento do ambiente
virtual, ao tornar a tecnologia da informação e das redes de computadores cada vez
mais parte da nossa vida cotidiana, cria enormes superfícies para ataques
cibernéticos, que podem causar perdas econômicas e não econômicas e até mesmo
caos, às cidades e às pessoas.
O potencial benefício para a vida humana pode não ser suficiente por sí só neste
novo mundo hiperconectado, devendo a tecnologia e seus riscos associados serem
melhores compreendidos para que haja o equilíbrio da cidade pela segurança,
governança e sustentabilidade com vistas à proteção da infraestrutura crítica
responsável por serviços essenciais à sociedade.
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Neste mundo de conectividade virtual complexa, a sobrevivência encontra-se
constantemente ameaçada e esta relação entre segurança cibernética e cidade
inteligente se não investigada e organizada sob a perspectiva da governança e da
sustentabilidade, poderá representar riscos alarmantes quanto a vulnerabilidade
cibernética.
Assim sendo, este estudo é relevante pela contribuição acadêmica e científica
que faz ao sistematizar a relação entre segurança cibernética e cidade inteligente sob
a perspectiva da governança e da sustentabilidade, possibilitando o pleno
entendimento das conexões neste campo multidisciplinar para a consolidação de
modelos de implementação, servindo assim como referência para futuros estudos no
desenvolvimento de sistemas de governança e sustentabilidade voltados à proteção
cibernética da infraestrutura crítica.

1.4

ESTRUTURA DO TRABALHO
A Introdução contida no primeiro capítulo apresenta a motivação e a

contextualização do presente estudo, com o objetivo geral e os específicos que
nortearam o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa.
O Desenvolvimento deste trabalho está dividido em três capítulos, organizados da
seguinte maneira:
 O capítulo 2, Referencial Teórico, contém os conceitos, correlações e interrelações da base de conhecimento necessária ao pleno entendimento e
desenvolvimento do tema abordado neste trabalho.
 O capítulo 3, Metodologia, informa em detalhes os processos realizados no
método do trabalho desta pesquisa.
 O capítulo 4, Resultados, apresenta a análise e discussão dos resultados
obtidos no presente estudo.
Na Conclusão contida no capítulo 5, são efetuadas considerações sobre o
processo investigativo realizado nesta pesquisa.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 SEGURANÇA CIBERNÉTICA

A palavra cibernética cunhada pelo matemático Norbert Wiener, em 1948,
representa os processos de controle, comunicação e fluxo de informações entre
máquinas e seres vivos (WIENER, 1961). A partir dela, o autor de ficção científica
William Gibson criou em 1981 o termo ciberespaço para descrever um mundo virtual,
que para Hamelink (2000) é um espaço não-físico e não-limitado geograficamente, no
qual, independente do tempo, da distância e da localização, ocorrem o tráfego de
informações e transações entre pessoas e computadores.
Novas regras e normas emergem e podem ser usuadas para a criação de novas
práticas e discursos neste domínio cibernético de informação e interação digital por
redes interdependentes de infraestruturas de Tecnologia da Informação, composto
pela internet, redes de telefonia e sistemas de computadores, em que a regulação
pelo poder dificilmente pode ser exercido. Parafraseando Foucault (DREYFUS;
RABINOW, 1982), não que o ciberespaço seja ruim, mas é perigoso, então temos
muito a fazer pela nossa segurança.
Neste espaço virtual de aparente desgoverno, a segurança é um assunto bastante
amplo, pois não somente os indivíduos, estados, empresas, universidades e centros
de pesquisa compartilham e comunicam informação e dados no ciberespaço, mas
também as coisas, de máquinas pesadas a carros, de refrigeradores a torradeiras
(KLIMBURG, 2017). Nesta nova sociedade baseada na informação e no
conhecimento, a interação do indivíduo com o ciberespaço é resultado natural ao se
buscar satisfazer as suas necessidades.
De acordo com o International Telecommunication Union (ITU, 2013), segurança
cibernética compreende uma coleção de ferramentas, políticas, conceitos,
salvaguardas, diretrizes, gerenciamento de risco, ações, treinamento, melhores
práticas e tecnologias, para proteger a organização e os ativos do usuário de
interações não autorizadas, de forma que seja preservada a confiabilidade,
integridade e disponibilidade da totalidade das informações transmitidas ou
armazenadas no espaço cibernético.
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Os administradores de sistemas referem-se a ela como garantia de proteção
contra ações não autorizadas; os ativistas de direitos humanos a definem como
mecanismo de proteção contra a vigilância on-line pelo governo ou por corporações
do setor privado; governos veem nela conotações geopolíticas do estado-nação. Para
Porteous (2018) do Parlamento Canadense, não pode haver escolhas entre os direitos
humanos e a segurança cibernética, pois acredita que a proteção do direito
internacional se aplica também no ciberespaço.
Acrescenta que os desafios para a segurança cibernética são muitos, dentre eles
estão a rápida inovação tecnológica, as forças de mercado e a competição geopolítica.
Enquanto formadoras da substância do ciberespaço, as tecnologias da informação e
comunicação - TIC são particularmente difíceis de proteger porque são centradas em
software que pode incluir milhões de linhas de código e sub-rotinas, deixando bastante
espaço para erros e com funcionalidades cuja proveniência pode ser obscura.
De acordo com Haeni (1997), ataques cibernéticos são executados por exércitos
modernos e terroristas através de armas cibernéticas utilizadas para afetar sistemas
de informação, computadores e redes de comunicação. Os ataques ou incidentes
podem ocorrer contra a privacidade eletrônica individual, na forma de espionagem
corporativa e contra economias globais ou países inteiros, explorando então as
vulnerabilidades6 tecnológicas para a prática do cibercrime, ciberespionagem,
ciberterrorismo e da ciberguerra.
O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS, 2007),
acrescenta que variados atores ameaçam a segurança da infraestrutura cibernética,
como os terroristas que exploram a Internet para se comunicar, recrutar e arrecadar
fundos, como os governos estrangeiros hostis que apoiam a exploração avançada da
rede para o lançamento de ataques contra os elementos informativos e físicos da
infraestrutura cibernética e os hackers, criminosos que ameaçam a economia e as
informações pessoais do cidadão.

6 Uma vulnerabilidade é definida como uma condição que, quando explorada por um atacante, pode
resultar em uma violação de segurança. Um ataque de exploração de vulnerabilidades ocorre quando
um atacante, utilizando-se de uma vulnerabilidade, tenta executar ações maliciosas, como invadir um
sistema, acessar informações confidenciais, disparar ataques contra outros computadores ou tornar
um serviço inacessível (http://cartilha.cert.br/ataques/).
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Nye Jr. (2010) afirma que o Cyber Power ou Poder Cibernético é algo novo, e
depende dos recursos que caracterizam o domínio do ciberespaço relacionados a
criação, controle e comunicação da informação eletrônica e baseada em
computadores – infraestrutura, redes, softwares, habilidades humanas. Para ele,
ataques podem ser lançados deste domínio informacional, onde os custos são baixos,
contra o domínio físico, onde os recursos são escassos e caros.
Para Winter e Ruiz (2017), as soluções cibernéticas tem sido demandadas por
governos de diferentes países, quer seja para o monitoramento de terroristas ou para
o combate do cibercrime e da espionagem. De acordo com eles, as agências de
inteligência estão desenvolvendo suas próprias armas cibernéticas, pois estas
ameaças colocam em risco não só a instituição pública, mas também a sociedade, os
negócios, o governo e os militares.
Nowduri (2018) argumenta que é muito difícil identificar os criminosos cibernéticos
porque tudo está na forma digital no ciberespaço, indo além do escopo de qualquer
agência de aplicação da lei. Berg (2017) complementa que a segurança cibernética
tem se tornado um elemento essencial e crucial dentro da estrutura de segurança de
infraestruturas críticas, como indústria de processo, ferrovias, hospitais e também
instalações nucleares, pelo aumento do número de ataques, aos quais Nowduri (2018)
atribui consequências e impacto muito grandes e difíceis de quantificar.
De acordo com Solms e Solms (2017), a Segurança Cibernética está totalmente
contida na Segurança da Informação. Segundo eles, baseado respectivamente na
ISO/IEC 27000 (Information security management systems — Overview and
vocabulary) e na ISO/IEC 27032 (Information technology -- Security techniques -Guidelines for cybersecurity), Segurança da Informação trata da preservação da
confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação em todos os lugares
enquanto Segurança Cibernética se restringe às informações no espaço cibernético.
A figura 1 representa a relação entre a Segurança Cibernética e a Segurança da
Informação, adicionalmente a outros domínios de segurança.
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Figura 1 – Relação entre segurança cibernética e segurança da informação
Fonte: Traduzida de Solms (2017, p. 5) - Relationship between Cybersecurity and other security domains

À medida em que a cidade se torna mais interconectada, o papel da segurança
cibernética aumenta na sociedade. Enquanto os ataques cibernéticos mostram a
vulnerabilidade da infraestrutura crítica, é importante lembrar que a segurança
cibernética não é apenas um risco tecnológico, mas sim uma questão que coloca em
risco os elementos da cidade.
Obama (2009) adverte que este ciberespaço do qual dependemos todos os dias é
real e também são reais os riscos que dele advém. Afirma que a grande ironia da
nossa era da informação, que está ainda em sua infância, é que “as mesmas
tecnologias que nos capacitam para criar e construir também capacitam aqueles que
perturbam e destroem. E esse paradoxo - visto e invisível - é algo que experimentamos
todos os dias.” (p. 1).
De acordo com Cerrudo (2015), a crescente inteligência das cidades é um
fenômeno global, acelerado e incontrolável, devendo as cidades considerarem
seriamente a melhor forma de se preparar contra possíveis ataques cibernéticos. Para
ele, é apenas uma questão de tempo até que ataques nos serviços da cidade e
infraestrutura ocorram, o que pode ser a qualquer momento.
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2.2 CIDADE INTELIGENTE

Cidade inteligente tem sido conceituada de diferentes maneiras em diversos
estudos, a partir de seus elementos de formação, sempre apresentando como objetivo
principal a obtenção de alta qualidade de vida (ITU, 2014) da população urbana a se
desenvolver em meio a uma sociedade equilibrada e integrada em todas as suas
áreas estruturais, em cidades formadas ou transformadas.
De acordo com Angelidou (2015), não existe uma definição padrão para Cidade
Inteligente, contudo, o que é certo é que cidades inteligentes representam um campo
multidisciplinar,

constantemente

moldado

por

avanços

na

tecnologia

e

desenvolvimento urbano. Para a Comissão das Nações Unidas em Ciência e
Tecnologia para o Desenvolvimento (CSTD, 2016), não há um conjunto padronizado
e aceito de terminologias ou definições para sua descrição.
O ITU, agência das Nações Unidas para telecomunicações, tecnologias da
informação e comunicação, publicou em 2014 um relatório técnico com mais de 100
definições relacionadas a cidades inteligentes, obtidas em diversas fontes, como
universidades e comunidades de pesquisa, iniciativas governamentais, organizações
internacionais e organizações de desenvolvimento de padrões, a exemplo dos autores
Giffinger, Meijer, Nam e Washburn.
A figura 2 apresenta as principais palavras identificadas na análise efetuada pelo
ITU. Quanto maior a fonte, mais importante é a palavra.

Figura 2 – Principais palavras contidas nas definições de cidade inteligente
Fonte: ITU (2014, p. 8) - Keyword analysis from definitions
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Da análise efetuada pelo ITU (2014), resultou a definição de que cidade
inteligente, aposta ao termo “sustentável”, é aquela inovadora, que ao se utilizar da
tecnologia da informação e comunicação e de outros meios, melhora a qualidade de
vida e a eficiência da operação e serviços urbanos, atendendo as necessidades das
gerações presentes e futuras com respeito as questões econômicas, sociais e
ambientais.
Para Giffinger et al. (2007), uma cidade inteligente possui características
“inteligentes” em Economia, Pessoas, Governança, Mobilidade, Meio Ambiente e
Vida, o que de acordo com o SSC (2015), se obtém a partir de um amplo espectro de
sistemas conectados que processam e trocam dados entre várias das partes
interessadas, como transporte, energia e serviços da cidade.
Macke et al. (2018) acrescenta que baseadas em inovações tecnológicas, as
cidades inteligentes são ecossistemas complexos com potencial para melhoria da
habitabilidade urbana, trabalhabilidade e sustentabilidade através de uma rede de
pessoas, processos e dados. Rezende (2018) complementa que oferecer soluções
inovadoras e serviços públicos eficientes são um desafio permanente para cidades
preocupadas com a qualidade de vida dos cidadãos e com a gestão municipal eficaz.
Cerrudo (2015) concorda ao afirmar que Cidade Inteligente é aquela que usa a
tecnologia para automatizar e melhorar os serviços da cidade, fazendo melhor a vida
dos cidadãos. De acordo com ele, as cidades ao redor do mundo estão se tornando
mais inteligentes em função do aumento da taxa de adoção de tecnologia.
Adicionalmente às muitas definições existentes que enfatizam os diferentes
aspectos da cidade, este trabalho de pesquisa usará a seguinte definição:
“Cidade Inteligente é uma zona urbana altamente conectada pelo uso intensivo da
tecnologia da informação e comunicação, em um arcabouço tecnológico de grandes
proporções que gera um amplo volume de dados (big data), onde pessoas e coisas se
comunicam com e entre si, integradas a um novo ambiente sistêmico altamente
complexo sensível ao contexto (IoT), dirigida holisticamente, para que todas as áreas
da atividade humana possam ser afetadas positivamente de forma sustentável e
perene” (do autor).
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Iniciativas têm sido realizadas mundo afora na formação e transformação de
cidades sob o rótulo “inteligente”. A figura 3 apresenta de acordo com Washburn et al.
(2010), exemplos de novas Cidades Inteligentes formadas inteiramente a partir de
uma coleção de tecnologias da informação e comunicação aplicadas à componentes
de infraestrutura e serviços.

Figura 3 – Exemplos de novas cidades inteligentes
Fonte: Traduzida de Washburn et al. (2010, p. 9) – Examples Of The Brand New Smart Cities

A noção de "cidade inteligente" é cada vez mais visível nos discursos sobre o futuro
das cidades, que segundo Boykova, Ilina e Salazkin (2016), vêm ocorrendo desde
1980. Na cidade inteligente do futuro, tudo será conectado e automatizado
(CERRUDO, 2015). Este ambiente complexo, para Boyes, Isbell e Watson (2016),
compreenderá variadas tecnologias, existentes e emergentes.
Conforme Elmaghraby e Losavio (2014), o mundo passa por uma evolução das
cidades inteligentes que emerge de inovações na tecnologia da informação, que
enquanto criam novas oportunidades econômicas e sociais, levam a sociedade a
melhorias sem precedentes na qualidade de vida. EY (2012) complementa que cada
vez mais informações estão sendo coletadas e interpretadas enquanto evoluem as
cidades inteligentes com sua crescente necessidade de conectividade e comunicação.

25

Popescul e Radu (2016) observam que, nesta evolução, as cidades inteligentes
são vistas como uma soma sinérgica de coisas inteligentes e espaços inteligentes,
interconectados em sistemas inteligentes (infraestrutura e aplicativos) que funcionam
para o benefício dos cidadãos. É o ciberespaço que se torna cada vez mais presente
e altamente conectado.
Sistemas inteligentes oferecem ferramentas e funções altamente sofisticadas que
permitem serviços avançados com alta eficiência, o que leva os governos a adotarem
conceitos “inteligentes” para o gerenciamento das cidades. Para EY (2012), é crítica
a dependência que temos da infraestrutura de informação e comunicação para
governar nossas vidas pessoais, nossas sociedades, conduzir negócios e executar
infraestruturas críticas.
De acordo com a CSTD (2016), muitas das funções físicas da cidade se
manifestam em diferentes formas de infraestrutura. Assim sendo, cada elemento de
infraestrutura é um sistema composto de subsistemas, componentes e dispositivos
que se comportam como uma rede de comunicação de dados por se conectarem entre
si e em sendo composta por diferentes verticais de infraestrutura, forma um “sistema
de sistemas”.
A cidade inteligente não é um fim em si mesmo e não está isolada. Centenas de
milhares de sensores implantados em uma cidade alimentam sistemas de
gerenciamento com grandes volumes de dados. A infraestrutura de rede do mundo
conecta cerca de 8 bilhões de dispositivos (GARTNER, 2017)7, em uma Internet das
Coisas - IoT, na qual cada um de seus dispositivos inteligentes pode se comunicar
com todos os outros, formando a infraestrutura da IoT.
Neste cenário, Boyes, Isbell e Watson (2016) observam que a abordagem de
segurança

cibernética

adotada

por

uma

cidade

inteligente

pode

variar

consideravelmente em função de vários fatores, como os ativos, a complexidade de
sistemas, a propriedade e o uso. O SSC (2015) afirma que no futuro, inúmeras
ameaças cibernéticas deverão atingir cidades inteligentes. Ao mesmo tempo em que
a tolerância aos danos cibernéticos é mínima, em uma cidade inteligente um dano já
é demais por poder acarretar consequências incalculáveis.

7 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-02-07-gartner-says-8-billion-connectedthings-will-be-in-use-in-2017-up-31-percent-from-2016
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2.3 SEGURANÇA CIBERNÉTICA NA CIDADE INTELIGENTE
Podemos entender por “infraestrutura” da cidade, o definido pelo The American
Heritage Dictionary8, como sendo as “facilidades básicas, serviços e instalações
necessários para o funcionamento de uma comunidade ou sociedade, tais como
sistemas de transporte e comunicações, água e linhas de energia, e instituições
públicas incluindo escolas, correios e prisões.”.
De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos da
América (DHS, 2015), as Cidades Inteligentes integram tecnologias e infraestruturas
para criar eficiência ambiental e econômica, melhorando a qualidade de vida geral. O
DHS afirma que esta transformação afetará significativamente a infraestrutura crítica
da cidade, que é cada vez mais composta de sistemas ciberfísicos.
O termo “infraestrutura crítica” é usado pelos governos para descrever
infraestruturas, sistemas e ativos que são essenciais para a sociedade e a economia.
Elas são tão vitais que se incapacitadas ou destruídas, ocorreria um impacto
debilitante na segurança, economia, saúde pública ou qualquer combinação desses
assuntos (ROBLES et al., 2008).
Os sistemas ciberfísicos são o elo que unem o mundo real ao ciberespaço. Para o
DHS (2015), eles envolvem elementos físicos conectados em rede, incluindo
sensores, dispositivos de computação e tecnologia de comunicação. Ao coletar
grande quantidade de dados, sugerem processos mais eficientes, controlam e
manipulam a infraestrutura física da cidade, desenvolvendo um “sistema de sistemas”
que integra eficiências de curto e longo prazo.
Proteger a infraestrutura crítica é um dos problemas atuais de segurança mais
desafiadores, pois ela inclui uma ampla gama de sistemas ciberfísicos que, estando
no centro das cidades inteligentes, se propõem a automatizar serviços essenciais em
uma sociedade conectada e voltada para a tecnologia. A implementação de sistemas
ciberfísicos em redes de infraestruturas críticas traz benefícios potenciais ilimitados,
mas introduz riscos cibernéticos consideráveis.

8 https://ahdictionary.com/word/search.html?q=infrastructure
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O DHS (2017), cita a existência de 16 setores de infraestrutura crítica: Químico;
Instalações Comerciais; Comunicações; Fabricação Crítica; Barragens; Base
Industrial de Defesa; Serviços de Emergência; Energia; Serviços Financeiros;
Alimentação e Agricultura; Instalações Governamentais; Saúde Privada e Saúde
Pública; Tecnologia da Informação; Reatores Nucleares, Materiais e Resíduos;
Sistemas de Transporte; Sistemas de Água e Efluentes.
Obama (2009) afirma que no século 21, a prosperidade econômica dos EUA
dependerá da segurança cibernética. Para ele, isto é uma questão de segurança
pública e segurança nacional. Robles et al. (2018) observa que a proteção da
infraestrutura crítica era essencialmente de preocupação local e estadual, mas tornouse também de preocupação nacional. Neste contexto, esta pesquisa considera a
segurança cibernética na cidade inteligente de responsabilidade compartilhada entre
os governos Federal, Estadual e Local.
De acordo com Popescul e Radu (2016), a superfície de ataque em uma cidade
inteligente é extensa devido ao grande número de coisas, espaços, infraestruturas e
usuários inter-relacionados de natureza cibernética. Para elas, violações de
segurança podem provocar o comprometimento de todo o sistema, e determinar uma
infecção da própria cidade, destruindo até mesmo a infraestrutura física e ameaçando
vidas, sendo os elementos considerados críticos para a operação da cidade em seu
estudo, abordados em camadas.
Para a IBM (2017) 9, os dispositivos IoT operarão em ambientes hostis nos quais
a segurança de software degradará com o tempo. Nestes ambientes, estarão
presentes dispositivos vulneráveis a perturbações e sabotagem por possuírem
configurações fracas e, à medida que os dados gerados de dispositivos e soluções se
acumularem, maior serão os problemas de exposição.
A dificuldade em garantir níveis adequados de segurança cibernética para os
sistemas ciberfísicos das cidades está ligada ao próprio nível de complexidade. A
sociedade está se tornando incrivelmente vulnerável por estarem os dispositivos IoT
cada mais mais interconectados, pervasivos, inteligentes e complexos, na realidade,
“um desastre esperando para acontecer10”.

9 https://securityintelligence.com/series/five-indisputable-facts-about-iot-security/
10 https://www.linkedin.com/pulse/challenge-securing-iot-devices-z-ali-kazmi-msc-cissp/
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EY (2012) considera que a multiplicação dos desafios atuais de segurança
cibernética deve-se a um universo opaco de ameaças que, em grande parte, provêm
de domínios inesperados ou imprevistos em um efeito crescente. Para Hemdan,
Shetty e Manjaiah (2016), a possibilidade de novas vulnerabilidades, de ataques
cibernéticos, de graves crimes e incidentes contra setores críticos, é diretamente
proporcional ao grau de conectividade dos serviços das cidades.
A segurança cibernética na cidade inteligente é usada para proteger infraestruturas
e serviços. A figura 4 apresenta serviços da cidade inteligente.

Figura 4 – Serviços da cidade inteligente
Fonte: Traduzida de Hemdan, Shetty e Manjaiah (2016, p. 34) – Smart City Services

A figura 5 apresenta requisitos tecnológicos necessários para construir cidades
inteligentes e capacitá-las a oferecer melhores serviços aos cidadãos.

Figura 5 – Tecnologias da cidade inteligente
Fonte: Traduzida de Hemdan, Shetty e Manjaiah (2016, p. 35) – Smart City Technologies
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Como o mundo está se tornando cada vez mais digitalizado, o papel da segurança
cibernética na sociedade está aumentando. Os número de ataques cibernéticos
recentes a todos os tipos de infraestrutura crítica aumentou e por estes ataques
mostrarem a vulnerabilidade delas e poderem causar a degradação ou perda de suas
funções designadas, são vistos como um problema ameaçador pelo nível de perigo a
que as submetem.
Para Layne (2017), os efeitos de um ataque cibernético contra a infraestrutura
crítica diferem dos ataques cibernéticos tradicionais, pois os serviços que a
infraestrutura crítica fornece são essenciais para a sustentação da sociedade. Ahokas
et al. (2017) complementa que para se assegurar a resiliência da sociedade contra os
ataques cibernéticos, torna-se necessário o foco na segurança cibernética da
infraestrutura crítica.
Berg (2017) argumenta que a proteção de infraestruturas críticas deve abranger
todas as atividades que asseguram a funcionalidade, continuidade e integridade da
infraestrutura, a fim de que sejam evitados todos os tipos de ameaças, riscos ou
fraquezas, incluindo ataques cibernéticos, pois a estrutura crítica encontra-se
diretamente afetada por um ambiente de risco incalculável em um todo incerto e
complexo, onde a interconectividade no mundo digital atual abre inúmeras
vulnerabilidades, verdadeiros pontos de acessos criminais.
De acordo com Mihelič e Vrhovec (2018), o ciberespaço se tornou um campo de
batalha de vários atacantes e contra-atacantes onde, a cada momento, mais e mais
sujeitos com diferentes relacionamentos adentram este local de combate cibernético.
Segundo ele, um contra-ataque pode colocar em risco um outro sistema não
relacionado ao ciberataque original e, neste caso, o defensor acaba se tornando
também o atacante.
O contínuo desenvolvimento tecnológico e a evolução para uma sociedade
inteligente mudou a percepção de segurança ao longo do tempo (DUMITRU; IUHAS,
2018), em um novo ecossistema em que o motivo por trás dos ataques cibernéticos é
extremamente diverso, incluindo dinheiro, política e entusiasmo (AHOKAS et al.,
2017). Neste contexto, a segurança cibernética é fundamental para o sucesso da
cidade Inteligente, pois ela protege seus sistemas contra ataques às infraestruturas

críticas, baseada no sistema de governança.
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2.4 GOVERNANÇA NA CIDADE INTELIGENTE

Governança na cidade inteligente elabora e executa políticas integradas para
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e promover a sustentabilidade, em uma
realidade em que a cada dia surgem novos e complexos desafios sociais, econômicos,
ambientais e tecnológicos a serem enfrentados. Para Giffinger et al. (2007), a
governança é uma das dimensões da cidade inteligente que compreende, além da
participação política, os aspectos de serviços para os cidadãos e do funcionamento
da administração.
Para gerenciar estes segmentos da sociedade, a cidade precisa de administração
e governança inteligente. De acordo com Kumar, Singh e Gupta (2016), a governança
para a cidade inteligente deve objetivar a melhoria dos processos democráticos, da
transparência na governança e do desenvolvimento centrado no cidadão, além das
estratégias políticas. Para eles, o desenvolvimento das cidades inteligentes
demandam uma administração inteligente e a integração de vários serviços e múltiplos
canais de comunicações.
A qualidade da governança afeta o desenvolvimento das cidades (KUMAR;
SINGH; GUPTA, 2016). Gerenciar uma cidade inteligente significa projetar uma
estrutura organizacional que promova a participação mais ampla das partes
interessadas na governança urbana11. Pela governança torna-se possível a
integração de políticas urbanas, processos de cooperação entre atores políticos,
econômicos e sociais, com destaque para as questões da participação pública.
Governança urbana pode ser definida, então, como um novo modo de se gerenciar
questões complexas da sociedade com base na colaboração do governo com as
partes interessadas não públicas. Afirma Nesti (2018), que a governança na cidade
inteligente implica a adoção de uma nova abordagem holística para o
desenvolvimento de políticas locais, baseada na colaboração com todas as partes
interessadas locais para a experimentação da inovação e reorganização das
estruturas governamentais existentes.

11 http://smartcitygovernance.eu/?page_id=732
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A governança tem no envolvimento das partes interessadas um requisito
importante nos processos de gestão de riscos que por incluírem resultados incertos,
afetam diferentes partes da população em graus distintos. O uso pelas cidades de
sistemas inteligentes, complexos por natureza, tornam mais difícil o processo de
tomada de decisão, ao se considerar as questões de complexidade, incerteza e
ambiguidade (RENN, 2015).
Os desafios relacionados à governança estão associados à implementação de
regras, processos, práticas, normas e ações (STEINBEIS; VOLLMER, 2017). A figura
6 apresenta o ciclo de governança de risco e o envolvimento das “partes
interessadas12”.

Figura 6 – Ciclo de governança de risco com partes interessadas
Fonte: Traduzida de Renn (2015, p. 12) – The risk management escalator and stakeholder involvement

As infraestruturas estão se tornando cada vez mais inteligentes, em função das
tecnologias. No mesmo tempo em que o aumento da inteligência torna essas
infraestruturas mais complexas, tendem a torná-las mais vulneráveis. Além disso,
quando uma infraestrutura crítica for parte de uma rede onde os nós são outras
infraestuturas críticas, a interrupção de uma delas pode causar a interrupção potencial
de outras, tornando o problema ainda mais complexo (STEINBEIS; VOLLMER, 2017).

12 Partes interessadas da cidade inteligente são qualquer pessoal, organização ou entidade que tenha
interesse ou benefício do desenvolvimento do ambiente da cidade inteligente (SSC, 2017).
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A governança na cidade inteligente representa um desafio significativo, no entanto,
a integração das infraestruturas da cidade oferece ganhos potenciais estratégicos e
operacionais que devem ser explorados. Por trazerem em si, de maneira integrada, a
tecnologia, o governo e a sociedade, para a melhoria da vida urbana, o CSTD (2016)
afirma que as cidades inteligentes exigem novos modelos de governança, tanto
durante sua fase de planejamento quanto durante sua fase de execução e
gerenciamento.
De acordo com Boyes, Isbell e Watson (2016), as cidades do futuro anseiam por
um ambiente seguro e sustentável para as populações em rápido crescimento,
proporcionado pelas tecnologias de informação e comunicação e sistemas
ciberfísicos. Não obstante, os planejadores urbanos devem considerar o risco, a
resiliência e a segurança cibernética na crescente sofisticação e integração dos
sistemas, à medida que as cidades inteligentes se desenvolvem.
O quadro da figura 7, é segundo Boyes, Isbell e Watson (2016), uma abordagem
estruturada para analisar a infraestrutura e os sistemas da cidade, devendo ser
aplicado a toda a cidade ao invés de restringir-se a serviços únicos ou sistemas, em
função das suas interdependências. Ao abordar as interações e dependências da
"cidade como plataforma", pode ser usado nos sistemas para compreender as
relações e os comportamentos complexos do subsistema.

Figura 7 – Estrutura para análise da infraestrutura da cidade
Fonte: Traduzida de Boyes, Isbell e Watson (2016, p. 19) – Applying the analysis framework to a city
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Boyes, Isbell e Watson (2016) afirmam que a estrutura de análise da figura 7
fornece uma abordagem para análise dos riscos e vulnerabilidades dos sistemas em
nível da cidade com informação de onde melhorar a resiliência e reduzir os riscos de
segurança cibernética. Enquanto no passado os estudos de resiliência das cidades
focavam na proteção da infraestrutura dos eventos naturais, como terremotos e
tsunamis, os sistemas ciberfísicos exigem o desenvolvimento de novas técnicas de
compreensão da complexidade e relação entre eles.
Boykova, Ilina e Salazkin (2016) complementam que as cidades de hoje, enquanto
sistemas complexos, somente serão capazes de responder a inúmeros desafios se
possuírem um modelo de governança que possa se ajustar de maneira flexível às
mudanças das condições externas. Para eles, um modelo de desenvolvimento
inteligente deve afetar todos os níveis de governança e aspectos da vida da cidade, a
partir de um processo contínuo de mudanças inovadoras.
A governança deve ser, então, responsável, responsiva, transparente, integradora
e participativa, na cidade inteligente que se constitui, segundo Boykova, Ilina e
Salazkin (2016), de sistemas multiníveis super complexos formados de vários
elementos e de atores que interagem e cooperam com o ambiente externo,
absorvendo continuamente inovações tecnológicas e outras renovações, que
respondam aos seus inúmeros desafios em uma transformação contínua da
governança.
A cidade inteligente necessita de um sistema de governança e gerenciamento de
resiliência que vá além da gestão e da governança convencional de risco, de forma
que sejam abordadas então as complexidades dos grandes sistemas integrados e a
incerteza das ameaças futuras, principalmente as cibernéticas (STEINBEIS;
VOLLMER, 2017).
Segundo o EY (2012), a governança na cidade inteligente é um componente
crítico, pois ela fornece a estrutura por meio da qual a direção estratégica é deliberada
e definida, e também, como a regulamentação e a supervisão administradas. Uma
forte governança liderada por princípios é pré-requisito para a criação de uma cidade
inteligente que busque minimizar danos ao maximizar benefícios de forma sustentável.

34

2.5 SUSTENTABILIDADE NA CIDADE INTELIGENTE
Sustentabilidade é a base para a concepção e desenvolvimento da cidade
inteligente do futuro. Para Yarime (2017), as cidades, por estarem particularmente
localizadas no complexo cruzamento do desenvolvimento econômico e da mudança
ambiental, estão cada vez mais desempenhando um papel central nos esforços de
avanço em direção à sustentabilidade.
A cidade, na busca da sustentabilidade pela integração do desenvolvimento
econômico, gestão e proteção de recursos naturais e equidade, e inclusão social,
compõe a agenda de desenvolvimento mundial 2030 da ONU13 no Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) número 11 de “Tornar as cidades e os
assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.
O desenvolvimento sustentável pode ser definido como um desenvolvimento “que
atenda às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações
futuras de atender suas próprias necessidades” (BRUNDTLAND, 1987, p. 41), que
contém em si dois conceitos, da necessidade essencial da população a que deve ser
dada prioridade e também, da incapacidade do ambiente de atender suas
necessidades presentes e futuras.
Yarime (2017) afirma que para enfrentar os desafios da sustentabilidade,
precisamos compreender e lidar com as complexidades multifacetadas que envolvem
dimensões ambientais, econômicas e sociais, a exemplo dos sistemas ciberfisicos e
infraestruturas críticas, que se bem compreendidos e utilizados, ajudarão no
desenvolvimento e na experimentação de soluções socialmente robustas para
desafios complexos de sustentabilidade.
Para Clark e Dickson (2003), o desafio do desenvolvimento sustentável está na
reconciliação das metas de desenvolvimento da sociedade com os limites ambientais
do planeta no longo prazo, de forma que sejam atendidas as necessidades
fundamentais da sociedade ao mesmo tempo em que são preservados os sistemas
de suporte à vida da Terra. Brundtland (1987) complementa que a satisfação das
necessidades e aspirações humanas estão no objetivo principal do desenvolvimento.

13 https://nacoesunidas.org/conheca-os-novos-17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu/
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Nas cidades se encontra a contínua transformação e evolução. Para Brundtland
(1987), o crescimento econômico e o desenvolvimento envolvem mudanças no
ecossistema físico e por assim ser, o desenvolvimento sustentável enquanto também
processo de mudança, deve considerar a harmonia entre a exploração de recursos, a
direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e as
mudanças institucionais.
Para se integrar as cidades às bases da sustentabilidade, são necessárias
estratégias e inovações para possibilitá-las atender de forma potencial as
necessidades e aspirações humanas atuais e futuras. Segundo Casagrande, Macke
e Sarate (2016), ações inovadoras que seguem as três dimensões da sustentabilidade
requerem novas ferramentas e modelos de gestão pela integração da criatividade,
competência, visão de mundo e liderança.
Maiello et al. (2011) argumenta que a cidade representa um laboratório privilegiado
para se observar as três dimensões da sustentabilidade de forma integrada e é neste
espaço público abrangente que se concentram relações dinâmicas do tipo econômico,
social e ambiental. Alcançar a sustentabilidade tem se tornado um dos principais
paradigmas do desenvolvimento urbano atual.
A figura 8 apresenta o modelo desenvolvido por John Elkington (1999) para
representar a relação dos três componentes do desenvolvimento sustentável.

Figura 8 – Pilares da sustentabilidade
Fonte: Elaborada pelo autor – adaptado de Elkington (1999) – Triple bottom-line
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O grau de sustentabilidade de uma cidade é baseado na eficiência de suas
estruturas (MAIELLO et al., 2011). De acordo com Brundtland (1987), tecnologias
ambientalmente apropriadas estão intimamente relacionadas a questões de
gerenciamento de riscos, em sistemas como reatores nucleares, redes elétricas, redes
de distribuição de serviços públicos, sistemas de comunicação e transporte de massa,
considerados aqui infraestruturas críticas.
Para ela, estas estruturas conectadas através das redes são vulneráveis e podem
ocorrer interrupções inesperadas com consequências catastróficas, por falhas ou
sabotagens. Desta forma, tornam-se necessárias novas técnicas e tecnologias,
mecanismos legais e institucionais para garantia da segurança, prevenção de
acidentes, planejamento de contingência, mitigação de danos e provisão de socorro.
A Fundação Rockefeller definiu a resiliência urbana como sendo “a capacidade
das cidades para sobreviver, adaptar-se e prosperar em face de estresse e choques,
e até mesmo transformar quando as condições assim o exigirem.” 14. De acordo com
a CSTD (2016), é em tempos de eventos extremos e outras catástrofes que as
pessoas precisam mais de acesso à infraestrutura das cidades inteligentes, que deve
ser sustentável e resiliente.
Steinbeis e Vollmer (2017) complementam que podemos entender resiliência de
uma infraestrutura como sendo a capacidade de tratar riscos, antecipar, preparar e
adaptar-se às mudanças de condições e resistir, responder e recuperar rapidamente
de perturbação. É também para ele, em contraste ao tradicional gerenciamento de
risco, a capacidade de lidar com ameaças novas, desconhecidas e previsíveis.
A infraestrutura inteligente das cidades deve ser vista como um sistema que integra
os principais domínios da sustentabilidade (social, econômico, ambiental) no contexto
urbano (CSTD, 2016). De acordo com a ISO 37151 (Smart community infrastructures
— Principles and requirements for performance metrics), esta infraestrutura
comunitária caracteriza um sistema com desempenho tecnológico aprimorado que é
projetado, operado e mantido para contribuir para o desenvolvimento sustentável e a
resiliência da comunidade.

14 The road to resilience – https://issuu.com/taruleadingedge/docs/road_to_resilience_vol.1
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Conforme a ISO 37151, nas próximas décadas deverá se expandir de forma
significativa a demanda por infraestruturas comunitárias, impulsionada por grandes
fatores de mudança, como o crescimento populacional e a urbanização. Yarime (2017)
observa que interconectados de formas complexas e dinâmicas, os desafios da
sustentabilidade apresentam dificuldades formidáveis e obstáculos na concepção e
implementação de cidades inteligentes sustentáveis.
Para Boyes, Isbell e Watson (2016), na cidade do futuro os requisitos de resiliência
e segurança cibernética exigem uma visão holística dos sistemas, serviços e
interdependências relevantes. Para eles, o ambiente inteligente deve determinar quais
ações executar a partir da detecção do estado atual ou do contexto no ambiente.
A figura 9 apresenta a análise de risco, resiliência e sustentabilidade na área de
transporte com veículos autônomos com mau funcionamento após ataque.

Figura 9 – Análise de risco, resiliência e sustentabilidade após ataque
Fonte: Traduzida de Hoppe e Mock (2017, p. 15) – Addressing system analysis for different system levels

Vivemos em um mundo complexo, onde decisões individuais têm impactos no
funcionamento coletivo da sociedade. Pesquisadores no mundo todo buscam levantar
hipóteses, criar cenários, construir estruturas e debater as questões multifacetadas da
sustentabilidade, governança e segurança cibernética na cidade inteligente. É então
chegado o momento de, parafraseando Ward e Dubos15, pensar localmente e agir
globalmente.

15 Only one earth – http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074879eo.pdf
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3. METODOLOGIA
Objetivando identificar “como a relação entre segurança cibernética e cidade
inteligente pode ser vista na arena teórica sob a perspectiva da governança e da
sustentabilidade”, abaixo encontram-se descritos os procedimentos metodológicos
utilizados neste estudo a partir das etapas operacionais apresentadas no quadro 1.
Quadro 1 - Etapas operacionais da pesquisa

Introdução

Referencial
Teórico

Pesquisa Bibliográfica:
1- Leitura Exploratória
2- leitura Seletiva
3- Leitura Analítica

Metodologia
Pura
Qualitativa
Exploratória
Descritiva
Bibliográfica

Análise e Discussão
dos Resultados

Conclusões e
Recomendações

1- Leitura Interpretativa
2- Pensamento Crítico
e Reflexivo

Discussão e
reflexão pessoal

Fonte: Elaborado pelo autor (baseado em Gil, 2002)

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

O método, segundo Garcia (1998), representa um procedimento racional e
ordenado (forma de pensar), constituído por instrumentos básicos, que implica utilizar
a reflexão e a experimentação para proceder ao longo do caminho (significado
etimológico de método) e alcançar os objetivos preestabelecidos no planejamento da
pesquisa (projeto).
Do ponto de vista de sua natureza, esta pesquisa se classifica como pura ou
básica, pois objetiva gerar conhecimentos novos para o avanço da ciência,
desenvolvendo conhecimentos científicos sem a preocupação direta com suas
aplicações e consequências práticas. Seu desenvolvimento formalizado objetiva a
generalização, com vistas na construção de teorias e leis (Gil, 2008).
Relativamente à abordagem, esta pesquisa se enquadra como sendo qualitativa,
pois segundo Liebscher (1998), esta classificação ocorre quando os fenômenos em
estudo são complexos, são de natureza social e o contexto geralmente não é
suscetível de quantificação e de agregação, pois existe uma relação entre o mundo e
o sujeito que não pode ser traduzida em números.
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Com relação aos objetivos, pode ser classificada como sendo uma pesquisa
Exploratória Descritiva, habitualmente realizada por pesquisadores sociais. De acordo
com Gil (2002), torna-se exploratória por objetivar tornar o problema mais explícito e
descritiva ao descrever suas características e permitir estabelecer relações entre
variáveis, assumindo para esta classificação, quanto aos procedimento técnicos, a
forma de pesquisa bibliográfica.
De acordo com Lakatos e Marconi (1995), a pesquisa bibliográfica, ou de fontes
secundárias que abrange publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros,
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico até meios de comunicação orais
e audiovisuais, coloca o pesquisador em contato direto com tudo o que já foi escrito,
dito ou filmado em relação ao tema de estudo.
Para elas, a pesquisa bibliográfica que não é mera repetição do que já foi dito ou
escrito sobre determinado assunto, propicia que um tema seja examinado sob novo
enfoque e nova abordagem, possibilitando que se chegue a conclusões inovadoras.
Para Gil (2002), grande parte dos estudos exploratórios pode ser definido como
pesquisa bibliográfica, da forma como ocorre nesta pesquisa.

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS
Esta pesquisa foi elaborada a partir da recolha de dados secundários preexistentes
relacionados ao tema e aos objetivos geral e específicos deste trabalho, a fim de
enfeixar em uma única obra após tratamento analítico, informações provenientes de
fontes diversas capazes de gerar conhecimento útil e aplicável dentro do contexto do
assunto estudado, para resposta ao problema de pesquisa aqui tratado.
A pesquisa bibliográfica que se consistiu no levantamento de documentos e
informações disponíveis sobre o assunto pretendido nas bases Capes, Elsevier,
Emerald, Forrester, InCities, ResearchGate, Scopus e Web of Science, além de sítios
especialistas, considerou como critério de inclusão, publicações recentes e as
seminais, com característica disruptiva ao considerar o universo futuro ainda em
formação e normativa ao buscar regrar a estruturação deste novo universo, podendo
assim contribuir diretamente com a discussão do assunto em questão.
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A partir deste critério de inclusão, a leitura exploratória que buscou em centenas
de obras os conteúdos relevantes para a pesquisa examinando o prefácio, introdução,
metodologia, resultados, conclusão, referências e demais elementos necessários para
a visão geral do documento, considerou 176 publicações para o processo de seleção.
O processo de leitura seletiva a partir de uma verificação mais aprofundada das
obras, selecionou 65 documentos cujos conteúdos coadunavam com os objetivos
específicos e o problema de pesquisa. Por vezes foi necessário revisar obras
anteriormente descartadas, pois nesta fase, indagações que surgem podem conduzir
a novos reconhecimentos e a textos anteriormente vistos.
Os 65 documentos selecionados neste processo cíclico entre exploração e
seleção, encontram-se classificados no apêndice A deste trabalho quanto a sua
origem como sendo: 3 conferências, 2 dissertações, 11 livros, 3 normas, 27
periódicos, 17 relatórios e 2 sitios especialistas, sendo que nenhum deles tratou o
assunto deste trabalho de pesquisa de forma integral.
Para estes documentos são apresentados no apêndice A os respectivos autores,
ano, temática, tipo e nome, contendo para os periódicos, o número de série,
classificação, e a informação do índice H que quantifica a produtividade ao relacionar
o número de publicações ao de citações e do fator de impacto que considera o número
de citações de dois anos pelo número de artigos do período.
Considerando que o tema desenvolvido nesta dissertação é multidisciplinar por
compreender as temáticas de cidade inteligente, segurança cibernética, governança
e sustentabilidade, observa-se que conforme apêndice A, cada autor contribuiu em
suas aéreas de estudo e não na totalidade do entendimento necessário à esta
pesquisa.
A leitura do material bibliográfico que teve como objetivo identificar os detalhes
relevantes a este processo de pesquisa nas etapes de exploração e seleção, exigiu
habilidade e conhecimento básico acerca do assunto tratado para se verificar a
coerência das informações e dos dados coletados dos diversos autores, de forma que
para a próxima fase do processo, de posse do material bibliográfico tido como
suficiente, fosse possível analisar as informações selecionadas e estabelecer as suas
relações.
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3.3 PROCEDIMENTOS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS
Na fase analítica da leitura, cada um dos 65 documentos selecionados teve seu
conteúdo decomposto por assunto para a análise sistemática de seus elementos e
posterior agrupamento, o que possibilitou interpretar objetivamente o pensamento dos
autores e identificar informações e detalhes relacionados com o problema a ser
resolvido para a construção do referencial teórico deste trabalho na estrutura
estabelecida pelos objetivos específicos.
Mesmo não estando originalmente os conteúdos das publicações utilizadas
diretamente vinculados, a construção descritiva adotada tornou sua formação pela
recomposição, ordenação e sumarização das informações contidas nas fontes, um
todo compreensível e voltado à resposta do problema de pesquisa, possibilitando a
partir deste tratamento e de sua análise no estabelecimento de relações, perceber
ligações não aparentes e encontrar achados significativos.
Ao examinar os elementos dos textos e compreender como o todo foi organizado,
a leitura interpretativa realizada tornou possível a comparação e a correlação das
idéias enuncidadas nos documentos e o pensamento crítico reflexivo desenvolvido a
respeito do tema permitiu uma tomada de posição que superou a estrita mensagem
contida nos textos.
Para resposta ao problema de pesquisa desta dissertação, tornou-se necessário
utilizar de forma integrada e complementar todos os autores participantes do
desenvolvimento do referencial teórico deste trabalho contidos no apêndice A com
vistas à análise e interpretação dos conteúdos, pois não foi possível relacionar
diretamente os pensamentos de autores com o problema para o qual se propôs uma
solução.
Este estudo tratou e analisou os dados considerando os tipos básicos de leitura
que caracterizam a pesquisa bibliográfica, conferindo ao trabalho o rigor científico
necessário ao distinguir os elementos mais importantes daqueles que não o são e
interpretando o pensamento dos autores de forma objetiva, baseando-se na leitura
global da obra, identificação de palavras-chaves e de idéias para a construção de uma
estrutura de conhecimento coeso e harmônico.
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As categorias constitutivas abaixo descritas emergiram naturalmente do tema
deste estudo “Segurança cibernética na cidade inteligente sob a perspectiva da
governança e da sustentabilidade” e da análise e interpretação de informações:
1. Cidade inteligente;
2. Segurança cibernética;
3. Governança inteligente;
4. Sustentabilidade inteligente;
5. Infraestrutura crítica.

O conteúdo do referencial teórico deste trabalho de pesquisa foi dividido em cinco
partes, a saber:
1. Segurança cibernética;
2. Cidade inteligente;
3. Segurança cibernética na cidade inteligente;
4. Governança na cidade inteligente;
5. Sustentabilidade na cidade inteligente.

A representação metodológica do quadro 2, apresenta como os dados foram
tratados e analisados para que os objetivos específicos abaixo pudessem em conjunto
responder o problema de pesquisa de “como a relação entre segurança cibernética e
cidade inteligente pode ser vista na arena teórica sob a perspectiva da governança e
da sustentabilidade”:
1. Definir a cidade inteligente com seus principais elementos de formação;
2. Descrever as ameaças e os desafios da segurança cibernética na cidade
inteligente;
3. Explicar os princípios da governança na ordenação da cidade inteligente;
4. Discutir as bases da sustentabilidade na estruturação da cidade inteligente;
5. Desenvolver modelo interpretativo da análise das relações teóricas entre
segurança cibernética, cidade inteligente, governança e sustentabilidade.
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Quadro 2 – Representação metodológica integrada
Objetivo específico

Categoria

Referencial

Análise

Definição Constitutiva

Autores

Definir a cidade

Cidade

Cidade

Investigada a partir

É uma zona urbana altamente conectada pelo uso

Angelidou (2015); Boyes, Isbell e Watson

inteligente com seus

Inteligente

inteligente

dos elementos de

intensivo da tecnologia da informação e

(2016); Boykova, Ilina e Salazkin (2016);

principais elementos

formação e do

comunicação, em um arcabouço tecnológico de

Cerrudo (2015); CSTD (2016); Elmaghraby e

de formação.

conceito da cidade

grandes proporções que gera um amplo volume

Losavio (2014); EY (2012); Gartner (2017);

inteligente em

de dados (big data), onde pessoas e coisas se

Giffinger et al. (2007); ITU (2014); Macke et

relação à sua

comunicam com e entre si, integradas a um novo

al (2018); Popescul e Radu (2016); Rezende

concepção e

ambiente sistêmico altamente complexo sensível

(2018); SSC (2015).

implementação.

ao contexto (IoT), dirigida holisticamente, para
que todas as áreas da atividade humana possam
ser afetadas positivamente de forma sustentável e
perene.

Descrever as

Segurança

Segurança

Investigada a partir

Compreende uma coleção de ferramentas,

Ahokas et al. (2017); Berg (2017); Cerrudo

ameaças e os

Cibernética

cibernética;

da interação entre a

políticas, conceitos, salvaguardas, diretrizes,

(2015); DHS (2007, 2015, 2017); Dreyfus e

cidade inteligente e

gerenciamento de risco, ações, treinamento,

Rabinow (1982); Dumitru e Iuhas (2018); EY

desafios da
segurança cibernética

Segurança

o espaço

melhores práticas e tecnologias, para proteger

(2012); Gorka (2018); Haeni (1997);

na cidade inteligente.

cibernética na

cibernético em

infraestruturas e serviços de interações não

Hamelink (2000); Hemdan, Shetty e

cidade

relação à proteção

autorizadas com os sistemas ciberfísicos que

Manjaiah (2016); IBM (2017); ITU (2013);

inteligente.

contra ações não

estão no centro da cidade inteligente, de forma

Klimburg (2017); Layne (2017); Mihelič e

autorizadas.

que seja preservada a confiabilidade, integridade

Vrhovec (2018); Nowduri (2018); Nye Jr.

e a disponibilidade da totalidade das informações

(2010); Obama (2009); Popescul e Radu

transmitidas ou armazenadas no ciberespaço.

(2016); Porteous (2018); Robles et al.
(2008); Solms e Solms (2017); Wiener
(1961); Winter e Ruiz (2017).
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Objetivo específico

Categoria

Referencial

Análise

Definição Constitutiva

Autores

Explicar os princípios

Governança

Governança na

Investigada a partir

Elabora e implementa regras, processos, práticas,

Boyes, Isbell e Watson (2016); Boykova,

da governança na

Inteligente

cidade

do que se constitui

normas e ações para gerenciar a cidade

Ilina e Salazkin (2016); CSTD (2016); EY

inteligente.

o sistema de

inteligente de forma responsável, responsiva,

(2012); Giffinger et al. (2007); Kumar, Singh

governança na

transparente, integradora e participativa nas

e Gupta (2016); Nam e Pardo (2011); Nesti

cidade inteligente

questões relativas aos processos democráticos,

(2018); Renn (2015); Steinbeis e Vollmer

em relação às

estratégias políticas, desenvolvimento centrado

(2017).

infraestruturas e

no cidadão e na promoção da sustentabilidade,

processos

considerando o risco, a resiliência e a segurança

complexos.

cibernética na crescente sofisticação e integração

ordenação da cidade
inteligente.

dos sistemas ciberfísicos nas infraestruturas da
cidade em constante desenvolvimento para a
melhoria da vida urbana.
Discutir as bases da

Sustentabilidade

Sustentabilidade

Investigada a partir

É a base para a concepção e desenvolvimento da

Boyes, Isbell e Watson (2016); Brundtland

sustentabilidade na

Inteligente

na cidade

do que se constitui

cidade inteligente ao compreender e lidar com

(1987); Casagrande, Macke e Sarate (2016);

inteligente.

a sustentabilidade

complexidades multifacetadas que envolvem

Clark e Dickson (2003); CSTD (2016);

na cidade

dimensões ambientais, econômicas e sociais, de

Elkington (1999); Hoppe e Mock (2017);

inteligente em

forma que sejam atendidas as necessidades

Maiello et al. (2011); Steinbeis e Vollmer

relação ao

fundamentais da sociedade, atuais e futuras, ao

(2017); Yarime (2017).

desenvolvimento

mesmo tempo em que são preservados os

sustentável e

sistemas de suporte à vida da Terra de forma

resiliente.

eficiente e resiliente para entender riscos,

estruturação da
cidade inteligente.

antecipar, preparar e adaptar-se às mudanças de
condições e resistir, responder e recuperar
rapidamente de perturbação.
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Objetivo específico

Categoria

Referencial

Análise

Definição Constitutiva

Autores

Desenvolver modelo

Infraestrutura

Cidade

Investigada a partir

São as facilidades básicas, serviços e instalações

Ahokas et al. (2017); Berg (2017); DHS

interpretativo da

Crítica

inteligente;

da correlação entre

necessários para o funcionamento da cidade

(2015, 2017); Hemdan, Shetty e Manjaiah

as categorias de

inteligente, tais como sistemas de transporte e

(2016); Layne (2017); Obama (2009);

análise das relações
teóricas entre

Segurança

análise Governança

comunicações, água e linhas de energia, e

Popescul e Radu (2016); Robles et al.

segurança

cibernética;

Inteligente e

instituições públicas incluindo escolas, correios e

(2008).

Sustentabilidade

prisões, tão vitais e essenciais para a sustentação

cibernética, cidade
inteligente,

Segurança

Inteligente com

da sociedade que se incapacitadas ou destruídas,

governança e

cibernética na

relação à proteção

ocorreria um impacto debilitante na segurança,

sustentabilidade.

cidade

da infraestrutura

economia, saúde pública ou qualquer combinação

inteligente;

crítica e dos

desses assuntos.

sistemas
Governança na

ciberfísicos da

cidade

cidade inteligente.

inteligente;
Sustentabilidade
na
cidade
inteligente.

Fonte: Elaborado pelo autor
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Esta pesquisa bibliográfica produziu conhecimentos a partir das publicações dos
autores especialistas utilizados no desenvolvimento do referencial teórico desta
dissertação, com base nas categorias constitutivas emergidas da etapa de tratamento
e análise dos dados, os quais serão discutidos em função dos objetivos específicos
deste estudo.
Ao definir a cidade inteligente com seus principais elementos de formação, objetivo
específico 1, item 2.2 Cidade Inteligente do referencial teórico, constatou-se que ela
tem sido conceituada de diferentes maneiras em diversos estudos e que muito embora
estas definições considerem sempre o bem estar maior da população ao objetivar a
alta qualidade de vida, como em Elmaghraby e Losavio (2014), não existe de acordo
com Angelidou (2015) e o CSTD (2016), uma definição padrão e um conjunto
padronizado e aceito de terminologias.
Enquanto Giffinger et al. (2007) se refere à ela como sendo o conjunto inteligente
dos elementos Economia, Pessoas, Governança, Mobilidade, Meio Ambiente e Vida,
Macke et al. (2018) enfatiza os elementos Pessoas, Processos e Dados coexistindo
em um ecossistema complexo. Por sua vez, Cerrudo (2015) e Boyes, Isbell e Watson
(2016), colocam Tecnologia como o elemento principal da cidade inteligente para
automatização dos serviços para o cidadão.
O padrão inexistente afirmado por Angelidou (2015) e CSTD (2016) tanto em
definição quanto em terminologias, e também em elementos de formação, conforme
observado nas considerações de Giffinger et al. (2007), Macke et al. (2018), Cerrudo
(2015) e Boyes, Isbell e Watson (2016), pode ser claramente verificado nos exemplos
de cidade inteligente apresentados por Washburn et al. (2010), por possuirem
características diferentes em suas concepções.
A inexistência de um modelo básico de implementação de uma cidade inteligente,
tanto quando formadas pela sua completa construção ou transformadas pela sua
adaptação, causam de acordo com Boyes, Isbell e Watson (2016), uma variação
considerável na abordagem de segurança cibernética adotada por ela, em função de
vários fatores provocados pelos seus elementos de formação.
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O relatório técnico publicado em 2014 pelo ITU, agência das Nações Unidas no
domínio das telecomunicações, tecnologias da informação e comunicação, que
objetivou estabelecer uma definição concreta para as cidades inteligentes a ser
utilizada em todo o mundo, levantou mais de 100 definições obtidas nas mais variadas
fontes, a exemplo de Giffinger, Meijer, Nam e Washburn, autores participantes do
referencial teórico deste trabalho de pesquisa.
O ITU identificou as principais características que tornam uma cidade sustentável
e inteligente. Foram extraídas 50 palavras-chave, aqui considerados

elementos

constitutivos da cidade inteligente, que ocorreram no total de 726 vezes nas 116
definições consideradas, como governança, tecnologia, comunicação, transporte,
infraestrutura, pessoas, economia, meio ambiente, recursos naturais, inovação,
mobilidade, sociedade e segurança.
A figura 10 representa em forma de cubo a partir das principais palavras-chave
identificadas na análise de definições do ITU (2014), os elementos da cidade
inteligente tratados nesta pesquisa. Este formato sugere que ao ser girado, cada uma
de suas seis faces pode se apresentar como resultado, mesmo sendo parte integrante
de um conjunto, cada elemento pode ser individualizado e apresentado como
protagonista de um dos conceitos da cidade inteligente.

Figura 10 – Elementos da cidade inteligente tratados nesta pesquisa
Fonte: Elaborada pelo autor
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Mesmo estando os sistemas e interdependências da cidade inteligente cada dia
mais complexos e expostos a vulnerabilidades, conforme afirmado por EY (2012), os
seus elementos constitutivos tem sido interpretados e tratados de forma
individualizada, apresentando de acordo com o ITU (2014), diferentes descritores,
definições, atributos, indicadores e índices em dependência da lente com a qual a
cidade inteligente é visualizada.
Para descrever as ameaças e os desafios da segurança cibernética na cidade
inteligente, objetivo específico 2, foi necessário após a definição da cidade inteligente
com seus principais elementos de formação, definir segurança cibernética com suas
características e componentes no item 2.1 Segurança cibernética do referencial
teórico e posteriormente contextualizar sua aplicação no item 2.3 Segurança
cibernética na cidade inteligente.
Ficou evidenciado neste estudo que no ecossistema complexo das cidades, as
infraestruturas críticas têm sido o principal alvo de ataques cibernéticos, sendo o maior
desafio da segurança, a proteção dos sistemas ciberfísicos que proveem serviços
vitais à sociedade e que se abalados, provocam efeito debilitante nas áreas essenciais
da economia, devendo ser tais impactos mitigados a partir da responsabilidade
compartilhada entre os governos Federal, Estadual e Local (LAYNE, 2017; ROBLES
et al, 2018; BERG, 2017).
Também, que as ameaças à segurança na extensa superfície cibernética da
cidade possuem motivação diversa, como dinheiro, política e entusiasmo, e que se
violada, pode comprometer os sistemas ciberfísicos e ameaçar vidas, devendo a
sociedade se preparar para enfrentar as ameaças do ciberespaço e assegurar de
forma resiliente a funcionalidade, continuidade e integridade da infraestrutura critica
pelo foco na segurança cibernética (POPESCUL; RADU 2016, AHOKAS et al., 2017;
CERRUDO, 2015).
A razão disto é que ataques podem ser lançados a qualquer momento do domínio
virtual contra o domínio físico das cidades, colocando em risco os seus elementos e
serviços pela não observância eficiente da segurança cibernética na sua formação ao
se desconhecer seu grau de vulnerabilidade em relação aos sistemas ciberfísicos de
suas infraestruturas críticas (NYE Jr., 2010; IBM, 2017; HAENI, 1997).
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Desta forma, este estudo constatou que as ameaças e desafios cibernéticos na
cidade inteligente são processos constantes e cíclicos, sendo o espaço cibernético
um corredor de acesso a ambos os lados da relação, aos que protegem e aos que
atacam,

composto

de

frágeis

barreiras

transponíveis.

Quanto

maior

a

interconectividade, maior a gama de ameaças aos serviços das infraestruturas críticas
da cidade e maiores os desafios de proteção, tendo-se muito a fazer pela nossa
segurança (SSC, 2015; EY, 2012; MIHELIČ E VRHOVEC, 2018; HEMDAN, SHETTY
E MANJAIAH, 2016).
Tendo sido discutida a cidade inteligente com seus elementos de formação e o
contexto das ameaças e desafios da segurança cibernética, objetivos específicos 1 e
2 respectivamente, torna-se necessário tratar da explicação dos princípios da
governança na ordenação da cidade inteligente, objetivo específico 3, item 2.4
Governança na cidade Inteligente do referencial teórico.
Este estudo demonstrou que governança na cidade inteligente é o sistema que
ordena a cidade a partir da elaboração e execução de políticas integradas para a
melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos, centrada em seus princípios de
transparência, colaboração das partes interessadas e promoção da sustentabilidade,
numa abordagem holística (GIFFINGER et al, 2007; KUMAR; SINGH; GUPTA, 2016;
NESTI, 2018).
Constatado que as infraestruturas críticas que proveem serviços vitais à sociedade
têm sido o principal alvo cibernético na cidade inteligente (LAYNE, 2017) e que sua
proteção deve ser assegurada evitando todos os tipos de ameaças, riscos ou
fraquezas de seu ambiente incerto e complexo (BERG, 2017), ficou demonstrado que
a governança tem no envolvimento das partes interessadas a base para os processos
de gestão de riscos (RENN, 2015).
Este novo modelo de governança exigido tanto durante a fase de planejamento
quanto a fase de execução e gerenciamento da cidade inteligente (CSTD, 2016),
estabelece que os planejadores urbanos devem considerar o risco, a resiliência e a
segurança cibernética no desenvolvimento das cidades inteligentes (BOYES; ISBELL;
WATSON, 2016) e o envolvimento da sociedade para enfrentar as ameaças do
ciberespaço (BERG, 2017).
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Em conjunto, a afirmação de Renn (2015) em seu “Ciclo de governança de risco
com partes interessadas” e a “Estrutura para análise da infraestrutura da cidade” de
Boyes, Isbell e Watson (2016), comprovam que a governança na cidade inteligente é
fator estruturante sobre a infraestrutura crítica, pelos processos de gestão de risco
com base na colaboração não pública, pela promoção da sustentabilidade e pelo
gerenciamento de resiliência.
De posse do complexo segurança cibernética na qual se assenta a cidade
inteligente ordenada pela governança inteligente sobre a infraestrutura crítica, resta
discutir as bases da sustentabilidade na estruturação da cidade inteligente, objetivo
específico 4, item 2.5 Sustentabilidade na cidade inteligente do referencial teórico,
responsáveis pela sustentação da infraestrutura crítica, para então apresentar o
modelo interpretativo da análise de suas relações teóricas.
A sustentabilidade, enquanto princípio que busca encontrar o equilíbrio entre a
satisfação da necessidade humana atual e futura e os sistemas de suporte à vida da
Terra (YARIME, 2017; BRUNDTLAND, 1987; CLARK; DICKSON, 2003), nos remete
à ideia de permanência e sustentação da espécie humana por tempo indeterminado.
O ITU (2014) define que a cidade inteligente sustentável é a que utiliza a tecnologia
da informação e comunicação para oferecer serviços que melhorem a vida da
sociedade nos aspectos econômicos, sociais e ambientais.
Na literatura explorada neste estudo, nada foi encontrado sobre como assegurar a
funcionalidade, integridade, continuidade e eficiência da operação destes serviços
para a permanência e sustentação por tempo indeterminado da melhor condição de
vida humana frente a perturbações cibernéticas nas infraestruturas críticas da cidade
inteligente, capazes de provocar desequilíbrios na relação de satisfação de
necessidades e permanencia de serviços.
O grau de sustentabilidade que se baseia na eficiência das estruturas da cidade
inteligente, está intimamente ligado às questões de gerenciamento de risco e
vulnerabilidade

de

suas

infraestruturas

críticas

(MAIELLO

et

al.,

2011;

BRUNDTLAND, 1987). A resiliência da sustentabilidade é o estado contrário à
vulnerabilidade, pode ser entendida como a capacidade de se recuperar frente às
adversidades cibernéticas ambientais, sociais e

econômicas, sobrevivendo,

adaptando-se e até mesmo se transformando (STEINBEIS; VOLLMER, 2017).
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Sobre a sustentabilidade na cidade inteligente se torna possível afirmar por
inferência, que a sustentabilidade resiliente é promovida pela governança estruturante
em seu processo de gestão de risco, promoção da sustentabilidade e gerenciamento
de resiliência, para que a cidade se recupere ou se transforme frente a perturbações
cibernéticas em complexidades multifacetadas que envolvem dimensões ambientais,
econômicas e sociais, geridas por sistemas ciberfisicos e infraestruturas críticas, para
o equilíbrio e continuidade do atendimento das necessidades humanas.
Por fim, conclui-se a análise e discussão dos resultados desta pesquisa,
apresentando as considerações finais e o modelo interpretativo da análise das
relações teóricas entre segurança cibernética, cidade inteligente, governança e
sustentabilidade, desenvolvido como objetivo específico 5 deste estudo.
Enquanto questão desafiadora e multidimensional (DUMITRU; IUHAS, 2018), a
análise da segurança cibernética na cidade inteligente considera em camadas os
elementos essenciais para a sua operação (POPESCUL; RADU, 2016), neste sentido,
os elementos da cidade inteligente apresentados no objetivo específico 1 desta
pesquisa, foram tratados e interpretados em um todo coeso e integrado, agrupados
nas seguintes categorias de análise:
1. Segurança Cibernética = Tecnologia
2. Governança Inteligente = Governança
3. Sustentabilidade Inteligente = Sociedade, Economia, Meio Ambiente
4. Infraestrutura Crítica = Infraestrutura
A partir do estabelecimento de relações entre as publicações utilizadas no
referencial teórico deste estudo, mesmo não estando seus conteúdos diretamente
vinculados ao tema central da investigação, criou-se o modelo Interpretativo contido
na figura 11 que expressa a partir da sobreposição em camadas das categorias de
análise emergidas deste trabalho, a resposta ao problema de pesquisa de como a
relação entre segurança cibernética e cidade inteligente pode ser vista na arena
teórica sob a perspectiva da governança e da sustentabilidade.
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Figura 11 – Modelo interpretativo de análise do estudo
Fonte: Elaborada pelo autor

Neste entendimento, as relações interdependentes da Segurança Cibernética na
base da Cidade Inteligente, possuem na justaposição da Governança e da
Sustentabilidade Inteligentes, a Infraestrutura Crítica como elemento resultante, de
forma estruturada e resiliente, responsável por serviços críticos essenciais.
De acordo com o anexo A que apresenta todas as publicações do referencial
teórico com seus respectivos autores com temáticas de estudo e com o quadro 2 que
contém os autores agrupados por categoria, verificou-se que nenhum autor tratou do
tema desenvolvido nesta dissertação como um todo, o que demonstra o quanto as
relações dos contextos de segurança cibernética, cidade inteligente, governança e
sustentabilidade encontram-se desconexos, impossibilitando uma resposta direta ao
problema de pesquisa complexo tratado nesta dissertação.
O resultado final a que chega esta pesquisa, é que a governança e a
sustentabilidade numa relação interdependente inteligente e simbiótica, podem
garantir a proteção cibernética e o funcionamento eficiente da infraestrutura crítica da
cidade inteligente, onde a inovação, a interconectividade e o crescente nível de
complexidade dos sistemas ciberfísicos revelam grandes preocupações com a
segurança do ciberespaço, que impõem à sociedade novos desafios de como
sobreviver e prosperar em um mundo complexo e hiperconectado.
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Na trajetória de desenvolvimento deste trabalho, foram apresentados de acordo
com seus objetivos específicos, a cidade inteligente e seus principais elementos de
formação (1) com as ameaças e desafios à sua segurança cibernética (2), apontando
os princípios da governança voltados à sua ordenação (3), as bases da
sustentabilidade necessárias à sua estruturação (4) e o modelo interpretativo da
análise das relações teóricas (5) criado neste estudo.
A questão de pesquisa desta dissertação produziu novos achados ao explorar a
relação entre segurança cibernética e cidade inteligente na arena teórica sob a
perspectiva da governança e da sustentabilidade, que sublinharam além de seus
elementos de formação, as interdependencias entre elas, a vantagem de suas
conexões e a importância do conhecimento construído para formação de cidades
inteligentes.
Ao examinar os elementos componentes de cidades inteligentes discutidos neste
estudo, concluiu-se que embora tenham sido tratados e interpretados de forma
individualizada na literatura, a análise da segurança cibernética na cidade inteligente
só pode ser realizada nesta pesquisa a partir do agrupamento de seus principais
elementos em categorias para posterior disposição em camadas, para então ser
possível a apresentação de suas relações particulares.
Enquanto processos constantes e cíclicos, as ameaças e desafios do ciberespaço
na extensa superfície cibernética do ecossistema complexo da cidade inteligente,
exigirão responsabilidade compartilhada e ação direta da sociedade com relação aos
processos de governança na gestão de risco sobre violações de segurança nas
infraestruturas críticas, na promoção da sustentabilidade e no gerenciamento da
resiliência.
Constatado que a partir da governança, a sustentabilidade é a responsável pela
recuperação ou transformação da cidade inteligente frente a perturbações
cibernéticas nas dimensões ambientais, econômicas e sociais, objetivando o equilíbrio
e a continuidade do atendimento das necessidades humanas atuais e futuras,
concluiu-se que quanto maior a eficiência das estruturas críticas da cidade inteligente,
maior seu grau de sustentabilidade resiliente.
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Conclui-se então que em conjunto, a sustentabilidade na forma resiliente e a
governança na forma estruturante, se apresentam como solução mitigadora para o
problema da segurança cibernética da infraestrutura critica na cidade inteligente, em
relações interdependentes para a continuidade da prestação de servicos vitais para a
sociedade, muito embora não tenha sido encontrado na literatura, nenhuma conexão
de todos estes componentes frente a esta questão.
Embora nesta nova sociedade a interação do indivíduo com o ciberespaço seja o
resultado natural na busca de suas necessidades, este novo cenário que torna
possível mudanças fundamentais e rápidas na experiência de gestão e solução de
problemas pela interação tecnológica com um novo ecossistema altamente
conectado, apresenta vulnerabilidades e os ataques iminentes de grandes
consequências, que causam perdas substanciais à cidade e às pessoas.
Não só as cidades são um aglomerado de diversidades, mas também carregam
em si distintas realidades e necessidades, as quais devem ser observadas e tratadas
de forma única quando considerados os processos de governança e de
sustentabilidade voltados a segurança cibernética de seus serviços e infraestruturas
críticas, devendo os princípios serem iguais mas podendo as implementações serem
diferentes.
As cidades que se formam e se transformam através dos tempos permanecerão
na busca incansável da melhor representação de sua identidade, para melhor
satisfazerem suas necessidades, solucionarem seus problemas e melhor se
estabelecerem sobre as circunstâncias que emergirem, alicerçadas em bases
tecnológicas para a governança e a sustentabilidade, mesmo envoltas em um novo
ecossistema complexo e interconectado.
Este trabalho que possibilitou o pleno entendimento das interrelações da cidade
inteligente, segurança cibernética, governança e sustentabilidade, para a garantia das
funcionalidades da infraestrutura crítica no fornecimento de serviços essenciais à
sociedade, serve como referência para futuros estudos no desenvolvimento de
sistemas de governança e de sustentabilidade voltados à segurança cibernética na
cidade inteligente.

55

REFERÊNCIAS
ABOWD G.D., DEY A.K., BROWN P.J., DAVIES N., SMITH M., STEGGLES P..
Towards a Better Understanding of Context and Context-Awareness. In Lecture
Notes in Computer Science, Springer-Verlag Berlin, vol. 1707, 1999. Disponível em:
https://doi.org/10.1007/3-540-48157-5_29. Acesso em 01 mai. 2017.
AHOKAS, Jenna; KIISKI, Tuomas; MALMSTEN, Jarmo; OJALA, Lauri.
Cybersecurity in Ports: a Conceptual Approach. In Digitalization in Supply Chain
Management and Logistics (Proceedings of the Hamburg International Conference of
Logistics (HICL), 23), 2017, p. 343-359. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.15480/882.1448. Acesso em: 27 jun. 2018.
ANGELIDOU, Margarita. Smart cities: A conjuncture of four forces. In Cities, vol.
47, 2015, p. 95-106, Elsevier SCI Ltd. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2015.05.004. Acesso em: 10 ago. 2018.
BERG, Heinz-Peter. Cybersecurity of crítical infrastructures such as nuclear
facilities. In Energetika, T. 63 Nr. 4, 2017, p. 141-145. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.6001/energetika.v63i4.3622. Acesso em: 28 jun. 2018.
BOYES, Hugh; ISBELL, Roy; WATSON, Tim. Crítical Infrastructure in the Future
City: Developing Secure and Resilient Cyber–Physical Systems. In Lecture
Notes in Computer Science, vol. 8985, 2016, p. 13-23. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-31664-2. Acesso em: 09 ago. 2018.
BOYKOVA M.; ILINA I.; SALAZKIN M. The Smart City Approach as a Response to
Emerging Challenges for Urban Development. In Foresight and STI Governance,
2016, vol. 10, no 3, p. 65-75. Disponível em: http://dx.doi.org/10.17323/1995459X.2016.3.65.75. Acesso em: 04 dez. 2017.
BRUNDTLAND, Gro Harlem. Our Common Future: Report of the World
Commission On Environment and Development. Oxford University Press, 1987.
Disponível em: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. Acesso em: 01
set. 2017.
CASAGRANDE, Rodrigo M.; MACKE, Janaina; SARATE, João Alberto R..
Knowledge Cities and Sustainable Innovation in Developing Countries. In 22nd
International Sustainable Development Research Society Conference, School of
Science and Technology, Universidade Nova de Lisboa, 2016. Disponível em:
http://isaebrasil.com.br/sustentabilidade/knowledge-cities-and-sustainableinnovation-in-developing-countries. Acesso em: 17 mai. 2017.
CERRUDO, Cesar. An Emerging US (and World) Threat: Cities Wide Open to
Cyber Attacks. In White Paper, IOActive Inc., 2015. Disponível em:
http://www.ioactive.com/pdfs/IOActive_HackingCitiesPaper_CesarCerrudo.pdf.Acess
o em: 23 jul. 2018.

56

CLARK, William C.; DICKSON, Nancy M.. Sustainability science: The emerging
research program. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the
United States of America, PNAS, vol. 100, no. 14, 2003, p. 8059-8061. Disponível
em: https://doi.org/10.1073/pnas.1231333100. Acesso em: 01 set. 2018.
CSTD – UNITED NATIONS COMMISSION ON SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR
DEVELOPMENT. Smart Cities and Infrastructure. Budapest, January 2016.
Disponível em:
http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/CSTD_2015_Issuespaper_Them
e1_SmartCitiesandInfra_en.pdf. Acesso em: 13 abr. 2017.
DHS – Department of Homeland Security, US.. The Future of Smart Cities: CyberPhysical Infrastructure Risk. 2015. Disponível em: https://ics-cert.uscert.gov/sites/default/files/documents/OCIA%20%20The%20Future%20of%20Smart%20Cities%20-%20CyberPhysical%20Infrastructure%20Risk.pdf. Acesso em 21 ago. 2018.
______. The National Strategy for Homeland Security. October 2007, p. 28.
Disponível em:
http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/nat_strat_homelandsecurity_2007.pdf. Acesso
em: 04 jul. 2018.
______. What Is Crítical Infrastructure? 2017. Disponível em:
https://www.dhs.gov/what-crítical-infrastructure. Acesso em 21 ago. 2018.

DREYFUS, Hubert L.; RABINOW, Paul. Michel Foucault: Beyond structuralism
and hermeneutics. 2. ed. Chicago: University Of Chicago Press, 1982, p. 231-232.
DUMITRU, Daniel; IUHAS, George Cosmin. Cyber Security – A new Dimension of
the National Defense. In International Scientific Conference "Strategies XXI", supl.
TECHNOLOGIES - MILITARY APPLICATIONS, SIMULATIONS AND RESOURCES;
Bucharest Vol. 1, p. 176-182. Bucharest: "Carol I" National Defence
University. 2018. Disponível em:
https://search.proquest.com/openview/78d3fce4668b1559fe6d81deb3ed9b4d/1?pqorigsite=gscholar&cbl=2026346. Acesso em: 29 jun. 2018.
ELKINGTON, J.. Triple bottom-line reporting: Looking for balance. Australian
CPA, mar 1999, vol. 69 no. 2, p. 18-21. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3725989/mod_resource/content/1/4.%20Elki
ngton%201999%20triple%20bottom%20line.pdf. Acesso em: 02 set. 2018.
ELMAGHRABY, Adel S.; LOSAVIO, Michael M.. Cyber security challenges in
Smart Cities: Safety, security and privacy. in Journal of Advanced Research,
Elsevier Science BV, vol. 5, 2014, p. 491-497. Disponível em:
https://doi.org/10.1016/j.jare.2014.02.006. Acesso em: 19 ago. 2018.
EMERY, F. E.; TRIST, E. L., Socio-Technical Systems, in C. W. Churchman & M.
Verhurst (eds.), Management Science, Models and Techniques, Vol. 2, p. 83-97,
Pergamon Press, London, 1960.

57

EY - ERNST & YOUNG. Cyber Security a necessary pillar of Smart Cities, in
India Securty Coinference, 2012. p. 6. Disponível em:
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-cyber-security-a-necessary-pillar-ofsmart-cities/%24FILE/ey-cyber-security-a-necessary-pillar-of-smart-cities.pdf. Acesso
em: 05 dez. 2017.
GARCIA, Eduardo Alfonso Cadavid. Manual de sistematização e normalização de
documentos técnicos. São Paulo: Atlas, 1998.
GARTNER. IT Glossary. Disponível em: www.gartner.com/it-glossary. Acesso em:
01 jun. 2017.
GIFFINGER, R.; FERTNER, C.; KRAMAR, H.; KALASEK, R.; PICHLERMILANOVIĆ, N.; MEIJERS, E. Smart cities - Ranking of European medium-sized
cities. Vienna, Austria: Centre of Regional Science (SRF), Vienna University of
Technology. October 2007. Disponível em: http://www.smartcities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf. Acesso em: 18 ago. 2018.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas,
2002.
______. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GORKA, Marek. Cyberconflicts as a Threat for the Modern State. in Computer
Science and Information Technology 6(1), p: 11-20, 2018. Disponível em:

http://dx.doi.org/10.13189/csit.2018.060102. Acesso em 28 jun. 2018.
GUEDES, Maria Helena. A Cidade Urbana !. 1. ed. Vitória. Clube dos Autores,
2016.
HAENI, E. Reto. Information warfare: an introduction. In Cyberspace Policy
Institute. Washington DC, 1997. Disponível em:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.147.5267&rep=rep1&type=
pdf. Acesso em: 03 jul. 2018.
HAMELINK, Cees J. The Ethics of Cyberspace. 1. ed. London: SAGE Publications,
2000.
HEMDAN, Ezz El-Din; SHETTY Madhvaraj M.; MANJAIAH, D H. Cyber Security in
Smart Cities. in CSI Communications Knowedge Digest for IT Community, vol. 40,
no. 3, June 2016, p. 34-36.
HOPPE, Merja; MOCK, Ralf. System Transformation: The Analysis of Smart
Systems in the Integrative Context of Risk, Resilience, and Sustainability. in
Crítical Infrastructure Protection Review, vol. 2, 2017, p. 9-47. Disponível em:
https://issuu.com/deltabusinessmedialimited/docs/critical_infrastructure_protection__
a9f118e7e63a87. Acesso em: 28 jun. 2018.

58

IBM – INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP. Five indisputable facts
about IoT – February 2017. Disponível em: https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgibin/ssialias?htmlfid=SEF03018USEN. Acesso em: 17 jun. 2018.
ISO – International Organization for Standardization. Smart community
infrastructures — Principles and requirements for performance metrics. ISO
37151. 2015.
______. Sustainable development in communities — Management system for
sustainable development — Requirements with guidance for use. ISO 37101.
Version 1, 2016.

ISO/IEC – International Organization for Standardization and International
Electrotechnical Commission. Information technology – Security techniques –
Information security management systems – Overview and vocabulary. ISO/IEC
27000. Version 4, 2016.
ITU – International Telecommunication Union. Definition of cybersecurity. 2013.
Disponível em: https://www.itu.int/en/ITU-T/studygroups/20132016/17/Pages/cybersecurity.aspx . Acesso em: 02 jun. 2018.
______. Smart sustainable cities: An analysis of definitions. 2014. Disponível em:
http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Documents/website/web-fg-ssc-0100-r9definitions_technical_report.docx . Acesso em: 13 ago. 2018.

KLIMBURG, Alexander. The Darkening Web. The War for Cyberspace. New York:
Penguin, 2017.
KNOB, Astrit. Planejamento estratégico para os municípios de pequeno porte
no contexto das cidades criativas. Unisinos, 2017. Disponível em:
http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/6322. Acessado em 24 jul.
2018.
KUMAR, Harish; SINGH, Manoj Kumar; GUPTA, M.P.. Smart Governance for
Smart Cities: A Conceptual Framework from Social Media Practices. in IFIP
International Federation for Information Processing, 2016, p. 628-634. Disponível
em:
https://www.researchgate.net/publication/306363759_Smart_Governance_for_Smart
_Cities_A_Conceptual_Framework_from_Social_Media_Practices. Acesso em: 26
ago. 2018.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho
científico. São Paulo: Atlas, 1995.
LAYNE, Conrad. Cyber Attacks Against Crítical Infrastructure. Utica College,
2017. Disponível em:
https://search.proquest.com/openview/06ede21f67f67214b35968494bc885cc/1?pqorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y. Acesso em: 29 jun. 2018.

59

LIEBSCHER, P. Quantity with quality? Teaching quantitative and qualitative
methods in a LIS Master’s program. In Library Trends, v. 46, n. 4, p. 668-680,
1998. Disponível em:
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/8180/librarytrendsv46i4f_opt.pdf
Acesso em: 30 mai. 2017.
MACKE, Janaina; CASAGRANDE, Rodrigo M.; SARATE, João Alberto R.; SILVA,
Kelin A.. Smart city and quality of life: Citizens’ perception in a Brazilian case
study. in Journal of Cleaner Production, vol. 182, May, 2018, p. 717-726. Disponível
em: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.02.078. Acesso em: 21/02/2018.
MAIELLO, Antonella; BATTAGLIA, Massimo; DADDI, Tiberio; FREY, Marco. Urban
sustainability and knowledge: Theoretical heterogeneity and the need of a
transdisciplinary framework. A tale of four towns. in Futures, 2011, Elsevier BV,
vol. 43, no. 10, p. 1164-1174. Disponível em:
https://doi.org/10.1016/j.futures.2011.08.011. Acesso em: 17 jul. 2017.
MIHELIČ, Anže; VRHOVEC, Simon. Obligation to Defend the Crítical
Infrastructure? Offensive Cybersecurity Measures. In Journal of Universal
Computer Science, 2018, vol. 24, no. 5, p. 646-661. Disponível em:
http://www.jucs.org/jucs_24_5/obligation_to_defend_the/jucs_24_05_0646_0661_mi
helic.pdf. Acesso em: 17 jul. 2018.
NAM, Taewoo; PARDO A. Theresa. Smart city as urban innovation: Focusing on
Management, Policy, and Context. In Proceedings of the 5th International
Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, 2011, p. 185-194.
Disponível em: https://doi.org/10.1145/2072069.2072100. Acesso em: 28 jul. 2018.
NESTI, Giorgia. Defining and assessing the transformational nature of smart
city governance: Insights from four European cases. In Internacional Review of
Administrative Sciences, Sage journals, 2018. Disponível em
https://doi.org/10.1177/0020852318757063. Acesso em: 14 ago. 2018.
NOWDURI, Srinivas. An Attempt to Understand Cyber Security Management
Process. in Archives of Business Research , vol. 6, No. 5, May, 2018, p. 309-327.
Disponível em: http://dx.doi.org/10.14738/abr.65.4657. Acesso em: 05 jul. 2018.
NYE JR, Joseph S. Cyber Power. in Belfer Center for Science and International
Affairs Harvard Kennedy School, May 2010. Disponível em
https://www.belfercenter.org/sites/default/files/legacy/files/cyber-power.pdf. Acesso
em: 15 jul. 2018.
OBAMA, Barack. Remarks by President on Securing Our Nation’s Cyber
Infrastructure. In Washington Post, May 2009. Disponível em
http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2009/05/29/AR2009052901260_pf.html. Acesso em: 07 jul. 2018.

60

POPESCUL, Daniela; RADU, Laura Diana. Data Security in Smart Cities:
Challenges and Solutions. in Informatica Economica, Bucharest , vol. 20, no.
1/2016, p. 29-38. Disponível em:
https://doi.org/10.12948/issn14531305/20.1.2016.03. Acesso em: 01 mai. 2017.
PORTEOUS, Holly. Cybersecurity: Technical and Policy Challenges. In Library of
Parliament, Canada. February, 2018. Disponível em:
http://publications.gc.ca/site/eng/9.854707/publication.html. Acesso em: 25 mai.
2018.
RENN, O.. Stakeholder and public involvement in risk governance. In
International Journal of Disaster Risk Science, vol. 6, 2015, p. 8-20. Disponível em:
https://doi.org/10.1007/s13753-015-0037-6. Acesso em: 29 ago. 2018.
REZENDE, Denis A. Strategic Digital City Projects: Innovative Information and
Public Services Offered by Chicago (USA) and Curitiba (Brazil). in Lytras et al.
(Org). Enhancing Knowledge Discovery And Innovation In The Digital Era. Hershey:
IGI Global, 2018. p. 204-223.
ROBLES, Rosslin John; CHOI, Min-kyu; CHO, Eun-suk; KIM, Seok-soo; PARK, Gilcheol; LEE, Jang-Hee. Common Threats and Vulnerabilities of Crítical
infrastructure. In International Journal of Control and Automation. 2008. Disponível
em:
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.528.1436&rep=rep1&type=
pdf. Acesso em: 22 jul. 2018.
SOLMS, Basie von.; SOLMS, Rossouw von. Cyber security and information
security – what goes where?. in Information & Computer Security, Vol. 26 Issue: 1,
p.2-9. 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1108/ICS-04-2017-0025. Acesso em:
03 fev. 2018.
SSC – SECURING SMART CITIES. Cyber Security Guidelines for Smart: City
Technology Adoption. 2015. Disponível em: https://securingsmartcities.org/wpcontent/uploads/2016/03/Guidlines_for_Safe_Smart_Cities-1.pdf. Acesso em: 13
ago. 2018.
______. Smart Cities Cyber Crisis Management. September 2017. Disponível em:
https://securingsmartcities.org/wp-content/uploads/2017/09/SSC-SCCCM.pdf.
Acesso em: 18 sep. 2017.

STEINBEIS, Aleksandar Jovanović; VOLLMER, Maike.. Do Smart Technologies
Improve Resilience of Crítical Infrastructures? Challenges, Opportunities,
Practical Applications. in Crítical Infrastructure Protection Review, vol. 2, 2017, p.
37-47. Disponível em:
https://issuu.com/deltabusinessmedialimited/docs/critical_infrastructure_protection__
a9f118e7e63a87. Acesso em: 28 jun. 2018.

61

WASHBURN, D.; SINDHU, U.; BALAOURAS, S.; DINES, R. A.; HAYES, N. M.;
NELSON, L. E. Helping CIOs Understand "Smart City" Initiatives: Defining the
Smart City, Its Drivers, and the Role of the CIO. In Forrester Research, 2010.
Cambridge, MA: Forrester Research, Inc. Disponível em:
https://www.forrester.com/report/Helping+CIOs+Understand+Smart+City+Initiatives//E-RES55590. Acesso em: 30 abr. 2017.
WEISER, Mark. The Computer for the 21st Century. In Scientific American, vol.
265, no. 3, September 1991, p. 94-104. Disponível em:
https://www.lri.fr/~mbl/Stanford/CS477/papers/Weiser-SciAm.pdf. Acesso em: 01
mai. 2017.
WIENER, Norbert. Cybernetics: or Control and Communication in the Animal
and the Machine. 2. ed. Cambridge: MIT, 1961.
WINTER, Rogério; RUIZ, Rodrigo de S.. Cybersecurity, Cyber Weapons and
Cyber-attacks: Responsibility and Differente Reflections on the Subject. in
Crítical Infrastructure Protection Review, vol. 2, 2017, p. 77-82. Disponível em:
https://issuu.com/deltabusinessmedialimited/docs/critical_infrastructure_protection__
a9f118e7e63a87. Acesso em: 28 jun. 2018.
YARIME, Masaru. Facilitating data-intensive approaches to innovation for
sustainability: opportunities and challenges in building smart cities. In FZ,
August 2017. Disponível em:
https://www.researchgate.net/publication/320257152_Facilitating_dataintensive_approaches_to_innovation_for_sustainability_opportunities_and_challenge
s_in_building_smart_cities. Acesso em: 11 out. 2017.

62

APÊNDICE A - CLASSIFICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES

Número Classificação Índice H
de Série
Capes
Scimago

Fator Impacto / Ano
InCities JCR

#

Autor

Ano

Temática

Tipo

Nome

1

ABOWD G.D.
DEY A.K.
BROWN P.J.
DAVIES N.
SMITH M.
STEGGLES P.

1999

Computação

Periódico

Lecture Notes in
Computer Science

03029743

A1

296

0.402

2015

23655070

-

-

-

-

A1

62

2.704

2017

-

7

-

-

2

AHOKAS, Jenna
KIISKI, Tuomas
MALMSTEN, Jarmo
OJALA, Lauri

2017

Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica

Periódico

Digitalization in Supply
Chain Management and
Logistics (Proceedings of
the Hamburg
International Conference
of Logistics (HICL), 23)

3

ANGELIDOU, Margarita

2015

Cidade Inteligente

Periódico

Cities

4

BERG, Heinz-Peter

2017

Periódico

Energetika

5

BOYES, Hugh
ISBELL, Roy
WATSON, Tim

2016

Periódico

Lecture Notes in
Computer Science

03029743

A1

296

0.402

2015

6

BOYKOVA M.
ILINA I.
SALAZKIN M.

2016

Cidade Inteligente
Governança Inteligente

Periódico

Foresight and STI
Governance

23129972

-

10

-

-

7

BRUNDTLAND, Gro Harlem

1987

Sustentabilidade inteligente

Relatório

World Development
Report

-

-

-

-

-

Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica
Cidade Inteligente
Governança Inteligente
Sustentabilidade inteligente

02642751
02357208

63

#

Autor

8

CASAGRANDE, Rodrigo M.
MACKE, Janaina
SARATE, João Alberto R.

9

CERRUDO, Cesar

10

CLARK, William C.
DICKSON, Nancy M.

Ano

Temática

Tipo

2016

Sustentabilidade inteligente

22nd International
Sustainable Development
Conferência
Research Society
Conference

2015

Cidade Inteligente
Segurança Cibernetica

Relatório

-

-

-

White Paper, IOActive
Inc.

-

-

-

-

-

Periódico

Proceedings of the
National Academy of
Sciences of the United
States of America

00278424

A1

675

9.504

2017

United Nations
Comission on Science
and Technology for
Development

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Relatório

Relatório

CSTD

2016

12

DHS

2007

Segurança Cibernetica

13

DHS

2015

14

DHS

2017

15

DREYFUS, Hubert L.
RABINOW, Paul.

1982

Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica
Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica
Segurança Cibernetica

Fator Impacto / Ano
InCities JCR

-

Sustentabilidade inteligente

11

Número Classificação Índice H
de Série
Capes
Scimago
-

2003

Cidade Inteligente
Sustentabilidade inteligente
Governança Inteligente

Nome

Relatório
Relatório
Livro

Department of
Homeland Security, US
Department of
Homeland Security, US
Department of
Homeland Security, US
Michel Foucault: Beyond
structuralism and
hermeneutics

64

#

Autor

Ano

Nome

Número Classificação Índice H
de Série
Capes
Scimago

Fator Impacto / Ano
InCities JCR

Temática

Tipo

22858318

-

-

-

-

16

DUMITRU, Daniel
IUHAS, George Cosmin.

2018

Segurança Cibernetica

International Scientific
Conference "Strategies
XXI", supl.
Conferência TECHNOLOGIES MILITARY APPLICATIONS,
SIMULATIONS AND
RESOURCES

17

ELKINGTON, J.

1999

Sustentabilidade inteligente

Relatório

Australian CPA

14408880

-

-

-

-

18

ELMAGHRABY, Adel S.
LOSAVIO, Michael M.

2014

Cidade Inteligente

Periódico

Journal of Advanced
Research

20901232

B1

28

4.327

217

19

EMERY, F. E.
TRIST, E. L.

1960

Computação

Livro

Socio-Technical Systems

-

-

-

-

-

20

EY

2012

Cidade Inteligente
Governança Inteligente
Segurança Cibernetica

Relatório

India Security
Conference

-

-

-

-

-

Metodologia

Livro

Manual de
sistematização e
normalização de
documentos técnicos

-

-

-

-

-

Cidade Inteligente

Site

IT Glossary

-

-

-

-

-

21

GARCIA, E. A. Cadavid

1998

22

GARTNER

23

GIFFINGER, R.
FERTNER, C.
KRAMAR, H.
KALASEK, R.
PICHLER-MILANOVIC, N.
MEIJERS, E.

2007

Cidade Inteligente
Governança Inteligente

Relatório

Centre of Regional
Science (SRF)

-

-

-

-

-

24

GIL, Antonio Carlos

2002

Metodologia

Livro

Como elaborar projetos
de pesquisa

-

-

-

-

-

65

Número Classificação Índice H
de Série
Capes
Scimago

Fator Impacto / Ano
InCities JCR

#

Autor

Ano

Temática

Tipo

Nome

25

GIL, Antonio Carlos

2008

Metodologia

Livro

Métodos e técnicas de
pesquisa social

-

-

-

-

-

26

GORKA, Marek.

2018

Segurança Cibernetica

Periódico

Computer Science and
Information Technology

23316063

-

-

-

-

27

GUEDES, Maria Helena

2016

Cidade

Livro

-

-

-

-

-

28

HAENI, E. Reto

1997

Segurança Cibernetica

Relatório

-

-

-

-

-

29

HAMELINK, Cees J.

2000

Segurança Cibernetica

Livro

A Cidade Urbana !
Cyberspace Policy
Institute
The Ethics of Cyberspace

-

-

-

-

-

2016

Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica

Periódico

CSI Communications

0970647X

C

-

-

-

2017

Sustentabilidade inteligente

Periódico

25160087

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30
31

HEMDAN, Ezz El-Din
SHETTY Madhvaraj M.
MANJAIAH, D H.
HOPPE, Merja
MOCK, Ralf

Critical Infrastructure
Protection Review
International Business
Machines Corp
ISO 37151

32

IBM

2017

Segurança Cibernetica

Relatório

33

ISO

2015

Comunidade Inteligente

Norma

34

ISO

2016

Desenvolvimento Sustentável Norma

ISO 37101

-

-

-

-

-

35

ISO/IEC

2016

-

-

-

-

ITU

2013

ISO/IEC 27000
Definition of
cybersecurity

-

36

Segurança da Informação
Cidade Inteligente
Segurança Cibernetica

-

-

-

-

-

37

ITU

2014

Cidade Inteligente
Segurança Cibernetica

-

-

-

-

-

38

KLIMBURG, Alexander

2017

Segurança Cibernetica

-

-

-

-

-

39

KNOB, Astrit

2018

Cidade

The Darkening Web: The
War for Cyberspace
Dissertação Unisinos

-

-

-

-

-

40

KUMAR, Harish
SINGH, Manoj Kumar
GUPTA, M.P.

2016

Governança Inteligente

Periódico

18612288

-

30

-

-

Norma
Site
Relatório

Focus Group Technical
Report

Livro

IFIP International
Federation for
Information Processing

66

#

Autor

Ano

Temática

Tipo

Nome

41

LAKATOS, Eva Maria
MARCONI, Marina de
Andrade

1995

Metodologia

Livro

Metodologia do trabalho
científico

42

LAYNE, Conrad

2017

Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica

Dissertação Utica College

43

LIEBSCHER, P

1998

Metodologia

Periódico

44

MACKE, Janaina
CASAGRANDE, Rodrigo M.
SARATE, João Alberto R.
SILVA, Kelin A.

2018

Cidade Inteligente

45

MAIELLO, Antonella
BATTAGLIA, Massimo
DADDI, Tiberio
FREY, Marco

2011

46

MIHELIC, Anže
VRHOVEC, Simon

2018

47

NAM, Taewoo
PARDO A. Theresa

48

Número Classificação Índice H
de Série
Capes
Scimago

Fator Impacto / Ano
InCities JCR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Library Trends

00242594

A1

41

0.474

2017

Periódico

Journal of Cleaner
Production

09596526

A1

132

5.651

2017

Sustentabilidade inteligente

Periódico

Futures

00163287

A2

66

2.256

2017

Segurança Cibernetica

Periódico

Journal of Universal
Computer Science

0948695X

B1

47

1.066

2017

2011

Governança Inteligente

Proceedings of the 5th
International Conference
Conferência
on Theory and Practice
of Electronic Governance

-

-

-

-

-

NESTI, Giorgia

2018

Governança Inteligente

Periódico

A1

39

1.988

2017

49

NOWDURI, Srinivas

2018

Segurança Cibernetica

Periódico

B4

-

-

-

50

NYE JR, Joseph S.

2010

Segurança Cibernetica

Relatório

-

-

-

-

-

51

OBAMA, Barack

2009

Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica

Periódico

01908286

-

6

-

-

Internacional Review of
Administrative Sciences
Archives of Business
Research
Belfer Center for Science
and International Affairs
Washington Post

00208523
20547404

67

#

Autor

Ano

Temática

Tipo

Nome

52

POPESCUL, Daniela
RADU, Laura Diana

2016

Cidade Inteligente
Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica

Periódico

Informatica Economica

53

PORTEOUS, Holly

2018

Segurança Cibernetica

Relatório

Library of Parliament

54

RENN, O.

2015

Governança Inteligente

Periódico

International Journal of
Disaster Risk Science

Número Classificação Índice H
de Série
Capes
Scimago
14531305

Fator Impacto / Ano
InCities JCR

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

2.225

2017

-

-

-

-

-

07020260
21926395

55

REZENDE, Denis A.

2018

Cidade Inteligente

Livro

Strategic Digital City
Projects: Innovative
Information and Public
Services Offered by
Chicago (USA) and
Curitiba (Brazil)

56

ROBLES, Rosslin John
CHOI, Min-kyu
CHO, Eun-suk
KIM, Seok-soo
PARK, Gil-cheol
LEE, Jang-Hee

2008

Segurança Cibernetica
Infraestrutura Crítica

Periódico

International Journal of
Control and Automation

20054297

-

16

-

-

57

SOLMS, Basie von.
SOLMS, Rossouw von

2018

Segurança Cibernetica

Periódico

Information & Computer
Security

20564961

-

41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58

SSC

2015

Cidade Inteligente

Relatório

Securing Smart Citites Cyber Security Guidelines
for Smart: City
Technology Adoption

59

SSC

2017

Cidade Inteligente

Relatório

Securing Smart Cities Smart Cities Cyber Crisis
Management

68

#

Autor

Ano

Temática

Tipo

Nome

60

STEINBEIS, Aleksandar
Jovanovic
VOLLMER, Maike

2017

Governança Inteligente
Sustentabilidade inteligente

Periódico

Crítical Infrastructure
Protection Review

61

WASHBURN, D.
SINDHU, U.
BALAOURAS, S.
DINES, R. A.
HAYES, N. M.
NELSON, L. E.

2010

Cidade

Relatório

62

WEISER, Mark.

1991

Computação

Número Classificação Índice H
de Série
Capes
Scimago

Fator Impacto / Ano
InCities JCR

25160087

-

-

-

-

Forrester Research

-

-

-

-

-

Periódico

Scientific American

00368733

A2

79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A1

36

-

-

63

WIENER, Norbert

1961

Segurança Cibernetica

Livro

Cybernetics: or Control
and Communication in
the Animal and the
Machine

64

WINTER, Rogério
RUIZ, Rodrigo de S.

2017

Segurança Cibernetica

Periódico

Critical Infrastructure
Protection Review

65

YARIME, Masaru

2017

Sustentabilidade inteligente

Periódico

Sustainability Science

25160087
18624065

