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Com o aumento populacional e concentração de pessoas em centros urbanos os desafios para que as cidades se organizem de uma melhor maneira 
aumentam, mas a utilização de tecnologias de IoT podem ajudar no enfrentamento dos desafios, possibilitando a geração de dados que poderão ser utilizados 
para análise e criação de planos de desenvolvimento sustentáveis das cidades. Nesse contexto, surge o conceito de Cidade Inteligente. 

Neste trabalho, um dos setores mais importantes para o desenvolvimento sustentável das cidades é abordado, o de Energia, e para tal, um estudo sobre a 
emergente tecnologia Blockchain e sobre Contratos Inteligentes foi desenvolvido. Em seguida, um estudo sobre a utilização de tecnologia Blockchain no 
contexto de energia sustentável foi feito para que fosse desenvolvido um protótipo de Contrato Inteligente capaz de gerenciar dados de consumo e produção de 
energia elétrica de uma planta de energia solar fotovoltaica e implementar um incentivo ao consumo consciente dessa energia elétrica gerada.

Por fim, com base em um um cenário de "auto-consumo" de energia elétrica proveniente de uma planta de energia solar fotovoltaica, foram elaborados casos de 
teste para verificação do comportamento do Contrato Inteligente desenvolvido. Dessa forma, pode-se constatar a aplicabilidade da tecnologia Blockchain e da 
tecnologia aderente de Contratos Inteligentes no setor de Energia a fim de gerar dados confiáveis e estimular o consumo consciente de energia elétrica.
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