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RESUMO 

 

Um dos maiores desafios do homem contemporâneo é o equacionamento e a solução dos 

problemas ambientais. A preocupação com a preservação dos recursos naturais aumentou 

significativamente, pois nas últimas décadas ocorreram mudanças no padrão de consumo da 

sociedade, que refletiram de forma negativa no meio ambiente. O rápido crescimento 

populacional em áreas urbanas causa danos severos aos ambientes natural e construído. Dessa 

forma, planejar esses espaços e a ordenação da sua ocupação é primordial para a gestão de 

uma cidade sustentável, pois ajuda a garantir a qualidade de vida da população e o bem-estar 

dos seus moradores. Neste contexto, este trabalho busca avaliar a aplicabilidade dos 

indicadores da ABNT NBR ISO 37120:2017 em uma cidade de médio porte, por meio de 

estudo de caso na cidade de Maringá – PR. Para alcançar tal objetivo foi feita uma pesquisa 

descritiva, de caráter exploratório, a partir da seleção de indicadores de cidades sustentáveis 

que estejam disponíveis na literatura e na norma ABNT NBR ISO 37120:2017. Com base nas 

recomendações desse documento normativo, foi possível calcular 87% dos indicadores 

essenciais e de apoio, e 73% dos indicadores de perfil. Os resultados foram submetidos a 

análises a partir da aplicação do método de Dashboard de Indicadores e, posteriormente, essas 

análises foram utilizadas para estabelecer um processo de Benchmarking urbano entre cidades 

selecionadas, permitindo identificar pontos positivos e negativos. O presente estudo apresenta 

também uma análise crítica quanto à dificuldade na obtenção dos dados para cálculo dos 

indicadores, de acordo com a realidade local, que identificou os temas energia, recreação, 

habitação e planejamento urbano como os piores exemplos na produção e/ou divulgação dos 

dados. Por fim, especialistas julgaram os indicadores e a prioridade de cada um, a partir de 

uma lista previamente preparada pela pesquisadora, que apontou maior insatisfação nos 

aspectos sociais, como por exemplo, a taxa de suicídio, condenação de servidores por suborno 

e o aumento de mortes relacionadas ao trânsito. Já os pontos avaliados de forma positiva 

relacionam-se com a qualidade do sistema de tratamento de esgoto, atendimento do corpo de 

bombeiros, educação pública, assistência social com população de baixa renda e os espaços de 

recreação e lazer. Observou-se que a determinação dos indicadores poderá contribuir na 

gestão municipal, pois formam um acervo padronizado de dados urbanos. Contudo, ressalta-

se que para se obter um resultado satisfatório na avaliação da sustentabilidade deve-se facilitar 

a disposição e compartilhamento de dados das Prefeituras e órgãos públicos envolvidos. Desta 

forma nota-se que, apesar das contribuições com a adoção dos indicadores, ainda há desafios 

a serem superados para o crescimento e o desenvolvimento urbano sustentável. 

Palavras-chave: ABNT NBR ISO 37120:2017. Benchmarking urbano.Cidade sustentável. 

Indicadores de sustentabilidade. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

One of the greatest challenges of modern society is to estimate the impact and to solve 

environmental problems. The concern with the preservation of natural resources has increased 

significantly, since in the last decades there have been changes in the consumption pattern of 

society, which have reflected negatively on the environment. Rapid population growth in 

urban areas causes severe damage to the natural and built environments. Thus, planning these 

spaces and ordering their occupation are essential for the management of a sustainable city, 

because they help to guarantee the the well-being of the population. In this context, this 

research aims to evaluate the applicability of ABNT NBR ISO 37120: 2017 indicators in a 

medium-sized city, through a case study in the city of Maringá - PR. To achieve this goal, this 

research uses a descriptive, exploratory research based on the selection of indicators for 

sustainable cities on the ABNT NBR ISO 37120: 2017 standard. Based on the 

recommendations of this normative document, the case allows to estimate 87% of the 

essential and support indicators, and 73% of the profile indicators. Data was analyzed by the 

Indicator Dashboard method to establish an urban benchmarking process between studied 

cities. A critical analysis helps to explain some results on the themes energy, recreation, 

housing and urban planning as the worst examples in the production and / or dissemination of 

Dice.  Limitation on this study is the difficulty in obtaining the data for calculating the 

indicators, according to the local reality. Finally, experts judged the indicators and the priority 

of each one, based on a list previously prepared by the researcher. Results show greater 

dissatisfaction in social aspects, such as, for example, the suicide rate, condenation of civil 

servants for bribery and the increase in traffic-related deaths. The positively assessed points, 

on the other hand, are related to the quality of the sewage treatment system, service to the fire 

brigade, public education, social assistance to the low-income population and the spaces for 

recreation and leisure. A suggestion from this study is that the determination of the indicators 

can contribute to municipal management, as they form a standardized collection of urban data. 

However, it is emphasized that in order to obtain a satisfactory result in the assessment of 

sustainability, it is necessary to facilitate the provision and sharing of data from the 

Municipalities and public bodies involved. In this way it is noted that, despite the 

contributions with the adoption of the indicators, there are still challenges to be overcome for 

growth and sustainable urban development. 

 

Key-words: ABNT NBR ISO 37120:2017. Urban benchmarking. Sustainable city. 

Sustainability indicators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as preocupações concernentes aos problemas ambientais e à 

preservação dos recursos naturais aumentaram de forma consistente. O Planeta vem reagindo de 

forma negativa, com relação aos impactos que os homens estão promovendo em seu cotidiano. 

Percebeu-se que é necessário haver uma conscientização a respeito da importância da 

preservação da natureza, para possibilitara existência das gerações futuras. Atualmente as 

pessoas têm sido alertadas em relação à sua consciência ecológica, pois os recursos naturais 

estão correndo risco de serem erradicados pela ação destrutiva do homem (KIEFFER et al., 

2009).  

O processo de urbanização é responsável por mudanças na natureza, desencadeando 

diversos problemas ambientais, como poluições, desmatamento, redução da biodiversidade, 

alterações climáticas, produção de lixo e de esgoto, entre outros. Acselrad (2001) ressalta que as 

condições atuais de degradação do meio ambiente estão diretamente relacionadas com a perda 

substancial na qualidade de vida e ainda destaca a necessidade da elaboração e aplicação de 

políticas ambientais mais eficazes.  

Sendo assim, um dos maiores desafios da sociedade moderna é a sustentabilidade das 

cidades, em buscar soluções que conciliem o crescimento econômico e desenvolvimento urbano, 

proporcionando qualidade de vida e bem-estar para seus moradores (VEGA AZAMAR, 2013). 

De acordo com ITU (2015), para auxiliar nesses desafios as cidades sustentáveis propõem 

estratégias para melhorar a eficiência nas operações e serviços urbanos. Vinculado a isso, o 

conceito de desenvolvimento urbano reunido com os princípios de sustentabilidade resultam no 

caminho a ser percorrido para pensar nas cidades do amanhã. Porém, muitos obstáculos terão 

que ser superados para esses conceitos se tornarem projetos reais, pois para atingir os objetivos 

das cidades sustentáveis é necessário utilizar os recursos da forma mais eficiente possível 

(KOBAYASHI, 2017).  

Nesse contexto, o estudo de indicadores tornou-se uma ferramenta essencial para o 

planejamento urbano municipal. Além de padronizar os dados coletados, é possível fazer 

comparações entre diferentes cidades e ainda monitorar sua evolução ao longo do tempo 

(MUELLER et al., 1997). Os indicadores de desenvolvimento sustentável para comunidades, de 

acordo com a ISO 37120 (2014), são utilizados para analisar os serviços urbanos ofertados e a 

qualidade de vida da população. Ademais, também são úteis para subsidiar a tomada de decisão 

de gestores, auxiliam na definição de propostas e metas de melhoria, criam instrumentos de 
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mensuração capazes de fornecer informações que facilitem a avaliação do grau de 

sustentabilidade das cidades, além de monitorarem a evolução dos indicadores ao longo do 

tempo (HUOVILA, 2019). 

Dessa forma o tema desta pesquisa consiste na identificação de índices e indicadores que 

auxiliem a gestão de cidades para mensurar seu grau de sustentabilidade. Em vista disso, será 

utilizada a ABNT NBR ISO 37120:2017 como embasamento principal, uma vez que apresenta 

indicadores para o desenvolvimento sustentável das cidades. 

A partir da análise de indicadores é possível obter um diagnóstico aprofundado da 

situação da cidade, tornando-se possível observar o seu desempenho no tocante ao 

desenvolvimento nas áreas específicas (ambiental, social e econômica), além de inserir o local  

entre as cidades que publicam seus indicadores de acordo com o padrão da norma, tendo como 

um dos objetivos compartilhar boas práticas entre si. Neste sentido, de acordo com a ISO 37120 

(2014) e traduzida para a língua portuguesa pela ABNT em 2017, utilizar os indicadores de 

desenvolvimento sustentável para cidades significa tomar como referencial um documento 

amplamente discutido em nível internacional para o estabelecimento dos índices de 

sustentabilidade. 

Finalmente, este estudo foi motivado pela possibilidade de contribuir positivamente para 

o desenvolvimento socioespacial da cidade de maneira sustentável, uma vez que tem por 

objetivo avaliar a aplicabilidade dos indicadores da ABNT NBR ISO 37120:2017 por meio de 

estudo de caso, em uma cidade de médio porte. Para isso, ao longo deste trabalho conceitua-se a 

importância do desenvolvimento sustentável no processo de planejamento urbano, delimitam-se 

as dimensões que serão analisadas e apresenta-se um método de avaliação de indicadores que 

estime a oferta e qualidade dos serviços urbanos disponibilizados à população. 

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

A formulação do conceito de cidades sustentáveis é recente. De acordo com Diab (2017), 

pesquisadores do mundo inteiro procuram maneiras de promover o desenvolvimento eficaz 

mediante as mudanças climáticas.  Sendo assim foi necessário recorrer a diversos autores e 

normas para formatar essa ideia, pois neste século as cidades tornaram-se o alvo principal das 

agendas de desenvolvimento sustentável, visto que precisam promover o crescimento econômico 

com menos instabilidade social e esgotamento ambiental (ALBERTI, 2017).  
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Para contribuir com a reflexão acerca desses objetivos, a ABNT NBR ISO 37120:2017 

criou indicadores para cidades que precisam ser entendidos e discutidos. Verifica-se a relevância 

acadêmica na aplicação desses indicadores, para que seja adaptado à realidade das cidades 

brasileiras de médio porte, uma vez que inexistem pesquisas científica no Brasil que apresentem 

ferramentas ligadas a este tema. Além disso, dos noventa e dois artigos encontrados em 

periódicos de grande relevância que tratam da temática (dentre os anos de 2014 – quando a NBR 

ISO 37120 foi publicada – até a presente data), apenas o artigo de Mapar (2017) realiza a 

aplicação dos indicadores para o desenvolvimento de uma ferramenta de avaliação de 

desempenho, por meio de questionários baseados no método Analytic Hierarchy Process (AHP) 

e aplicados junto a especialistas. Os demais consideram o tema apenas na revisão de literatura e 

não utilizam os indicadores como base para a pesquisa.  

Neste sentido, utilizar os indicadores de desenvolvimento sustentável propostos pela 

ABNT NBR ISO 37120:2017 poderia auxiliar na ilustração dos índices de sustentabilidade. 

Como consequência, a partir da análise dos indicadores é possível obter um diagnóstico preciso 

da situação do município quanto ao cumprimento das metas estabelecidas nesse documento 

normativo. Também seria útil aos gestores municipais para a elaboração de propostas de 

intervenções na cidade, no momento da tomada de decisões, que poderiam ser avaliadas segundo 

seu impacto nos indicadores de desempenho. Adicionalmente, o cálculo dos indiciadores permite 

inserir o município na rede de cidades que divulgam suas realidades, de acordo com o padrão 

estabelecido pela norma, tendo como um dos objetivos compartilhar boas práticas entre si.  

Levando em conta a importância do conceito de sustentabilidade, o presente trabalho se 

justifica pela necessidade da adaptação dos indicadores selecionados pela ABNT NBR ISO 

37120:2017 à realidade das cidades brasileiras de médio porte, uma vez que tem por finalidade 

auxiliar o planejamento urbano e o desenvolvimento sustentável das cidades. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

  

Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a aplicabilidade dos indicadores da ABNT NBR 

ISO 37120:2017, por meio de estudo de caso, em uma cidade de médio porte. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

Para que o objetivo geral seja alcançado, pressupõe-se que também sejam obtidos os 

seguintes objetivos específicos: 

 Relacionar e calcular os indicadores propostos pela ABNT NBR ISO 37120:2017 

para caracterizar as cidades sustentáveis. 

 Comparar os resultados dos indicadores de sustentabilidade entre cidades, realizando 

Benchmarking. 

 Avaliar o nível de dificuldade na obtenção dos dados para cálculo dos indicadores de 

sustentabilidade das cidades, tendo como foco o acesso às informações, fontes 

disponíveis, produção e disponibilidade dos dados por meio de Dashboards. 

 Avaliar a importância dos indicadores de sustentabilidade da cidade, segundo a visão 

de especialistas ligados ao setor. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

O conteúdo desta dissertação foi estruturado em cinco seções, descritas a seguir. 

 

Na Seção 1 – “Introdução” – são apresentadas as justificativas e relevância do tema, as 

premissas de partida, os objetivos gerais e específicos e delimitação da pesquisa. Parte da 

revisão bibliográfica encontra-se também nesta primeira seção como forma de contextualizar o 

tema em estudo. 

 

Na Seção 2 – “Revisão de literatura” – discorre-se sobre o processo de urbanização das 

cidades, destacando os danos de seu crescimento desordenado e também os impactos ambientais 
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oriundos da ocupação territorial nesses espaços. Também se expõem a origem do conceito de 

cidades sustentáveis, bem como sua interpretação ao longo dos anos, buscando compreender a 

correlação com as smart cities. Logo após, conceituam-se os indicadores para cidades 

sustentáveis, apresentando exemplos dos mais utilizados em nível nacional e internacional. 

Apresenta-se, ainda, a norma ABNT NBR ISO 37120:2017, que é o eixo estrutural desta 

pesquisa. Por fim, esta seção também expõe os conceitos e aplicações dos métodos (Dashboard 

e Benchmarking), que são as ferramentas que serão utilizadas no decorrer do processo 

metodológico. 

 

A Seção 3 – “Materiais e métodos” – traz o passo a passo para o desenvolvimento desta 

dissertação, com a descrição de todas as etapas do método, afim de proporcionar a repetição em 

trabalhos futuros.  

 

Na Seção 4 – “Estudo de caso” – apresenta a caracterização da cidade de Maringá –PR, 

onde será realizado o estudo de caso. Traz ainda o resultado dos indicadores propostos pela NBR 

ISO 37120:2017 e calculados para a cidade, uma discussão feita por meio da análise das 

Dashboard e o resultado do Benchmarking entre cidades selecionadas. A Seção discorre ainda 

sobre o nível de dificuldade na obtenção dos índices e apresenta os resultados obtidos. 

 

A Seção 5 – “Conclusão” – aborda as principais considerações sobre o trabalho, as 

conclusões gerais e específicas, os objetivos alcançados, as contribuições da pesquisa realizada e 

a proposição para continuidade e desdobramento de trabalhos futuros.  

 

Na sequência são apresentadas as “Referências Bibliográficas”, em que se relacionam as 

publicações consultadas para a elaboração deste trabalho, e que se encontram citadas e 

referenciadas no corpo deste documento. A monografia é encerrada com os “Apêndices” e 

“Anexos”, que apresentam parte do trabalho elaborado e complementam o texto da pesquisa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Esta seção trata inicialmente do processo de urbanização das cidades, destacando os 

sinistros decorrentes de seu crescimento desordenado e também os impactos ambientais oriundos 

desse tipo de ocupação territorial. Posteriormente serão expostos o histórico e o conceito de 

cidades sustentáveis, bem como os avanços no cenário mundial ao longo dos últimos anos. 

Considerando-se que a maior parte da população mundial atualmente vive em zonas urbanas, as 

cidades se tornaram o epicentro de problemas de várias ordens, sendo assim serão apresentadas 

estratégias para melhorar a sustentabilidade das cidades. Também serão conceituadas as smart 

cities, com o propósito de mostrar as diferenças conceituais e como elas podem contribuir para a 

construção de cidades sustentáveis. 

A necessidade de planejamento urbano e de esquemas preventivos de gerenciamento de 

riscos são essenciais para o desenvolvimento das cidades. Dessa forma os indicadores são 

importantes instrumentos para o planejamento de cidades mais sustentáveis e para 

desenvolvimento, execução e avaliação de políticas públicas. Por esse motivo, esta seção 

também aborda os indicadores para cidades sustentáveis, ressaltando-se aqueles mais utilizados 

em nível mundial. Também são expostos os indicadores trazidos pela ABNT NBR ISO 

37120:2017 (Desenvolvimento sustentável em comunidades – indicadores para serviços urbanos 

e qualidade de vida), que é o eixo estrutural desta pesquisa.  

Por último, esta seção expõe os conceitos e aplicações dos métodos de Dashboard para 

cidades e Benchmarking Urbano como ferramentas para atender às demandas dos procedimentos 

metodológicos desta pesquisa. 

 

 

2.1 AS CIDADES E O AMBIENTE URBANO 

 

O processo de urbanização, principalmente nos países em desenvolvimento, é uma das 

mais agressivas formas de relacionamento entre o homem e o meio ambiente. A partir da 

Revolução Industrial, o processo de crescimento das cidades acelerou-se por duas razões: a 

necessidade de mão de obra nas indústrias e a redução do número de trabalhadores no campo. 

Antes da Revolução Industrial não havia nenhum país onde a população urbana predominasse 

(MUNFORD, 1982).  
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O expressivo crescimento das cidades no período pós-guerra trouxe mudanças radicais à 

percepção humana, no que se refere à terra, meio ambiente e seus recursos.  Os espaços 

destruídos, a produção em série e a descoberta de novos materiais – como o aço e o vidro – 

aceleraram a reconstrução das cidades atingidas e desde então se percebeu a constante 

substituição de espaços verdes nativos por cidades com grandes edificações e vias totalmente 

pavimentadas (BENEVOLO, 1983). Segundo Maricato (2013), nesse período a lógica capitalista 

aplicada à produção do espaço fez com que as cidades se tornassem parte do sistema de 

reprodução de capital e o solo se tornou uma moeda de troca.  

Em 1900 apenas um décimo da população mundial vivia em cidades. A partir dos anos 

2000 foi observado pelas Nações Unidas que metade de toda a população mundial deixou os 

espaços rurais e passou a viver em cidades. Até 2050 (Figura 1) essa proporção poderá atingir 

até três quartos dos habitantes do planeta (ROGERS, 2001). 

 

Figura 1 – Projeção da população urbana e rural no mundo 

 
Fonte: London School of Economics, 2009  

 

Enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) mundial cresceu em progressão geométrica a 

população cresceu em progressão aritmética, García-nieto et al. (2018) mencionam que o 

aumento da população urbana e a demanda de recursos naturais aumentou gradativamente. Para 
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se ter uma ideia, em 1800 havia no mundo apenas 20 cidades com mais de 100 mil habitantes e 

nenhuma delas atingia um milhão de habitantes, sendo que apenas 1,7% da população mundial 

era urbana. Em 1850 já havia quatro cidades com mais de um milhão de habitantes e, em 1900, 

esse número chegava a 19. Na década de 50, constatou-se a existência de 141 cidades com mais 

de um milhão de habitantes; três cidades com população acima de 10 milhões e 13% da 

população mundial residiam em cidades. Ainda de acordo com Rogers (2001), em 1950 as 

cidades de todo o mundo somavam 750 milhões de habitantes.  

Em 2014 – ano do último levantamento revisado pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) – a população urbana era de cerca de 3,8 bilhões de pessoas. Em menos de quatro 

décadas, contadas a partir do levantamento de 2014, a previsão é de que a população urbana 

mundial seja de 66%. O autor alerta que se não houver a diminuição do ritmo de crescimento das 

aglomerações urbanas, o simples fato de morar em uma cidade poderá conduzir a autodestruição 

das civilizações. O urbanismo e planejamento urbano precisam envolver novas variáveis, 

proporcionando ferramentas que indiquem caminhos para um futuro em que as cidades sejam 

ambientes mais sustentáveis e civilizadas.  

As cidades se tornaram ambientes altamente povoados e concomitantemente 

improdutivos. Enormes quantidades de água, energia e nutrientes são desperdiçados nos 

processos urbanos. Desta forma, Ruas (2009) menciona que foi após diversos casos de graves 

desastres ambientais, no final da década de 1960, que houve a tomada de consciência acerca da 

necessidade de trazer os valores ambientais para o uso do solo e o manejo dos recursos naturais.  

Devido à rápida urbanização, as atividades humanas mudaram drasticamente os padrões 

de paisagem nas cidades (LI et al., 2017). Sendo assim as cidades oferecem uma ótima 

oportunidade para (re)desenhar o tecido urbano para reduzir os impactos ambientais. A contínua 

degradação da ecosfera requer uma resposta do planejamento urbano que vai além da 

manutenção de material de fluxo de equilíbrio, em vez disso, merece uma abordagem de design 

regenerativa para ativamente construir um capital natural. Este papel demonstra que as decisões 

de planejamento da cidade são altamente influentes no fornecimento de cidades sustentáveis 

(THOMSON et al., 2018).   

Segundo Crepaldi (2002), o processo de construção das cidades, responsável pelos 

fenômenos da exclusão social e territorial, é também o responsável pela degradação ambiental - 

poluição da água e do ar, demanda energética elevada e desnecessárias, problemas de 

abastecimento de água, desmatamentos e desequilíbrios bioclimáticos, que culmina na má 

qualidade de vida nas cidades e na crise do homem com seu espaço.  
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As mudanças demográficas ocorridas principalmente em países subdesenvolvidos, a 

partir dos anos 60, geradas por intenso fluxo migratório rural-urbano, resultaram em um 

crescimento desordenado das cidades e desde então notam-se mudanças na percepção do espaço. 

 

A vida urbana, especialmente nas grandes cidades, é vista como um espaço 

estressante, poluído e perigoso, com diversos conflitos e problemas graves que 

afetam a qualidade de vida de seus habitantes. Grande parte desses problemas 

foram os resultados do processo de consolidação das áreas urbanas como 

espaços importantes para a expansão do capitalismo e reprodução da vida 

social. Os conflitos e problemas urbanos comportam dimensões éticas, sociais, 

filosóficas, físicas, culturais e econômicas (SOUZA, 2003, p. 20). 

 

Entretanto algumas contradições ainda persistem. O mesmo mundo que está preocupado 

com as mudanças climáticas e os decorrentes problemas ambientais, ainda em sua maioria tende 

a enxergar a cidade e a paisagem urbana sem princípios ecológicos, ou mesmo com pequena 

relevância de desenho e forma, levando à degradação ambiental. A visão ecossistêmica 

reconhece a diversidade ecológica como sendo socialmente necessária para a saúde e qualidade 

de vida urbana. 

 

 

2.1.1 Crescimento desordenado no Brasil 

 

O processo de urbanização no Brasil ocorre de forma diferente do ocorrido nos países de 

primeiro mundo. Os países desenvolvidos, que passaram pela Revolução Industrial, tiveram seu 

processo de urbanização ocorrendo entre cem e duzentos anos. No Brasil, no entanto, o processo 

durou cerca de cinquenta anos, ocorrendo concomitantemente com seu processo de 

industrialização, e não como consequência dele, como no caso dos países desenvolvidos (RAIA 

JUNIOR, 1995). 

Segundo Novak (1988), entre 1940 e 1991, a população brasileira cresceu 355% e a 

urbana algo em torno de 750%. Esse crescimento demográfico é atribuído a uma natalidade 

elevada e queda na taxa de mortalidade, como consequência de melhorias sanitárias, aumento 

nos padrões de vida e a urbanização propriamente dita (SANTOS, 1993 apud RAIA JÚNIOR, 

1995). 

Sendo assim foi a partir da década de 70, que o país seguiu a tendência mundial e se 

tornou predominantemente urbano, ou seja, em meados de 1940 a população urbana era de 

26,3% do total. Pela Figura 2 observa-se que em 2000 a população urbana brasileira 
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representava 81,2% do total. Em números absolutos, essa estatística mostra-se mais 

surpreendente - em 1940 a população urbana era de 18,8 milhões de habitantes e em 2000 ela é 

de aproximadamente 138 milhões (MARICATO, 2001).  

 

Figura 2 – Gráfico da população urbana e rural do Brasil 

 
Fonte: IBGE (2018) 

 

Por conta disso, Crepaldi (2003) cita que o país vivenciou um avassalador processo de 

construção de cidades e quase não recebeu a atenção devida de políticas públicas, isto é, a maior 

parte desse processo se deu espontaneamente, às margens das leis e da administração pública. 

Esse crescimento descontrolado resulta em danos expressivos para a qualidade de vida das 

pessoas e principalmente na degradação do meio ambiente. 

Silva (1993) afirma que o maior problema para as cidades brasileiras não é o seu 

crescimento em si, mas sim a concentração na distribuição da população. Ressalta ainda que as 

cidades entre 100 e 500 mil habitantes poderão apresentar muitos problemas, já que terão maior 

participação relativa da população brasileira até o ano 2000. Assim recomendava um 

planejamento adequado, já para evitar problemas futuros. 

Já para Gavrilidis et al. (2019), a expansão urbana e sua influência negativa na qualidade 

de vida da população é um desafio significativo que confronta a comunidade cientifica, 

autoridades e partes interessadas na identificação de soluções para mitigar ou minimizar esta 

tendência.  

Li et al. (2017) sustentam que os ecossistemas urbanos sofrem com a rápida onda de 

urbanização, levando a uma transformação sócio espacial, e para diminuir os impactos 

ecológicos nesses espaços são necessárias estratégias governamentais. O aumento da população 

trouxe dificuldades para o governo na gestão urbana, porque criou uma série de problemas 

sociais e naturais, tais como o esgotamento dos recursos da terra, tensões relação homem-terra, 

escassez de recursos públicos e congestionamento (LUO, 2018).  
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Em vista disto, assim como nos outros países emergentes, a questão do desenvolvimento 

sustentável no Brasil tem caminhado de forma lenta. Embora haja um despertar da consciência 

ambiental no país, muitas cidades ainda buscam o desenvolvimento econômico, impulsionados 

pelo capitalismo, deixando de lado as questões ambientais e sociais. Ainda é grande, no Brasil, o 

número de ocupações irregulares, o desmatamento de florestas e uso de combustíveis fósseis. 

Embora a reciclagem do lixo tenha aumentado nos últimos anos, é muito comum a existência de 

lixões ao ar livre. A poluição do ar, de rios e solo ainda são problemas ambientais comuns em 

nosso país (CARVALHO, 2015).  

De modo geral o crescimento urbano desordenado mudou a dinâmica das cidades e 

causou danos irreversíveis ao ambiente natural.  Sendo assim, pode-se concluir que a expansão 

urbana influencia ativamente na qualidade de vida da população e as cidades de médio porte 

precisam se planejar para não cometerem os mesmos erros das cidades maiores.  

 

 

2.1.2 Mudanças climáticas e as cidades 

 

Os problemas ambientais associados às mudanças climáticas se tornam cada vez mais 

evidentes nas cidades. O crescimento urbano desordenado gera maior impermeabilização do 

solo, desflorestamento, alto nível de emissões de gases poluentes, poluição dos corpos d’água, 

contaminação do solo, gera pressão demográfica e a ocupação de áreas inadequadas (como por 

exemplo, construção de domicílios em locais suscetíveis a deslizamentos e inundações, com a 

ausência de infraestrutura urbana básica – coleta e tratamento de esgoto, água potável, coleta e 

disposição de lixo) (OJIMA; MARANDOLA, 2013). 

De forma geral, o padrão de crescimento econômico ecologicamente prejudicial dos 

países desenvolvidos e em desenvolvimento está causando um aumento exponencial na 

poluição.  A demanda de energia, água e recursos crescem na mesma proporção. As Nações 

Unidas afirmam que cerca de 1,3 bilhão de pessoas ficarão sem água nos próximos 50 anos. A 

crise ambiental está prestes a se multiplicar inúmeras vezes (ROGERS, 2001). Para diminuir os 

problemas ambientais causados pelo aquecimento global e as mudanças climáticas, muitos 

países concordam que a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) é obrigatória 

(JANG, 2018). 

A mudança climática é um fato observável e considerado como um dos maiores desafios 

que a sociedade humana enfrenta no século XXI. Debates acerca do tema indicam que as áreas 
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urbanas não só contribuem para a mudança climática, emitindo enormes quantidades de dióxido 

de carbono para a atmosfera, mas também desempenham um papel vital no combate às 

alterações climáticas. As políticas de planejamento urbano precisam criar ferramentas para 

controlar as causas e efeitos das mudanças climáticas (RAPARTHI, 2018). 

Sun (2017) afirma que o processo de urbanização e o crescimento contínuo das 

populações urbanas contribuíram significativamente para o rápido crescimento econômico de 

muitos países em todo o mundo, especialmente países em desenvolvimento. No entanto, 

aumentou a emissão de gases de efeito estufa (GEE) a partir da enorme quantidade de consumo 

de recursos inevitável para o desenvolvimento da indústria. Emissões de GEE têm sido 

reconhecidas como uma das principais causas das mudanças climáticas, gerando impacto 

ambiental e sendo prejudicial em todo o mundo (JANG, 2018).  

De acordo com o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – 

IPCC (2014), as concentrações de gases na atmosfera que provocam o efeito estufa alcançaram o 

nível mais elevado dos últimos 800 mil anos. A temperatura média na superfície da Terra e dos 

oceanos aumentou 0,85ºC entre os anos de 1880 e 2012, aquecimento em velocidade nunca 

registrado anteriormente. Sendo assim, é necessário haver uma redução desses gases de 40 a 

70% entre 2010 e 2050 e desaparecer até 2100. 

Este relatório divulgado pelo ONU foi elaborado por centenas de cientistas e 

representantes de 113 países. É considerado o documento mais importante a respeito do 

aquecimento global, pois nele é traçado um quadro preocupante sobre o futuro do Planeta, caso 

não sejam adotadas medidas adequadas. O relatório estima que a temperatura média subirá de 

1,8ºC a 4ºC até 2100, resultando no aumento do nível dos oceanos de 18 a 59 cm, provocando 

inundações e ondas de calor mais frequentes, furacões, ciclones violentos, além de ocasionar 

períodos de secas – afetando a oferta de água e energia – e também as altas temperaturas que 

podem acentuar o risco de insegurança alimentar. 

Raparthi (2018) também aponta os problemas ocasionados nas cidades, oriundos das 

mudanças climáticas que poderão atingir várias partes do mundo, resultando em sérias 

implicações, afetando a oferta de água e energia e os sistemas de drenagem, saneamento, 

transporte e telecomunicações. 

O relatório IPCC (2014) conclui que são necessárias mais ações para cortar as emissões 

de gases de efeito estufa para limitar o aquecimento do planeta a 2ºC até 2100. Segundo os 

cientistas, é preciso abandonar a queima dos combustíveis fósseis poluentes e utilizar fontes 

mais limpas para evitar o efeito estufa. Para Kahn (2014), os impactos observados oriundos das 
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mudanças climáticas são cientificamente mais bem compreendidos quando associados a aspectos 

da natureza, como por exemplo: mudança de temperatura, nível de precipitação, derretimento de 

geleiras ou perda de algumas espécies. Porém, quando se analisam os impactos que sofrerão as 

populações em regiões mais atingidas pelas mudanças climáticas, o nível de segurança científica 

é menor. Isto se dá não apenas por ainda se ter pouca informação histórica a respeito desse tipo 

de consequência, de tal forma que se permita correlacionar os impactos com o aumento de 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, como também muitos destes impactos são 

de difícil mensuração. Sendo assim são necessárias medidas de adaptação imediata, pois há o 

risco dessa parcela populacional não mais existirem em 2100. 

Alves (2014) aponta que as previsões de danos residuais ligados a eventos naturais 

extremos vão ocorrer em diferentes partes do Planeta, na segunda metade deste século. E isso 

deve acontecer mesmo se houver corte substancial de emissões nos próximos anos. Haverá 

redução da oferta de água potável em territórios subtropicais secos, o que aumentaria as disputas 

pelo uso de bacias hidrográficas, além de uma possível perda de espécies de plantas e animais 

pela pressão humana, como a poluição e o desmatamento de florestas. 

Pela análise dos aspectos apresentados e como consequência do consumo acelerado, os 

altos índices de poluição vêm causando uma crise ambiental que requer a diminuição imediata 

dos gases poluentes que causam o efeito estufa. As mudanças climáticas se tornaram o desafio 

do século e medidas precisam ser tomadas para combatê-las, pois a temperatura do Planeta está 

aumentando a níveis assustadores e se isso não for controlado as projeções para o futuro são 

catastróficas. Mediante o exposto, o desenvolvimento sustentável surgiu como uma opção para 

limitar a evolução dos impactos negativos ao meio ambiente. 

 

 

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL  

 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987, com o lançamento 

do relatório da ONU que levou o nome de Nosso Futuro Comum, porém ficou mais conhecido 

como Relatório Brundtland. A expressão desenvolvimento sustentável reflete “a forma como as 

atuais gerações satisfazem as suas necessidades sem, no entanto, comprometer a capacidade de 

as gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades” (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE 

MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1988, p. 46). Mesmo após três décadas da sua 

aparição internacional no relatório Brundtland, a busca pelo desenvolvimento sustentável 



29 

 

permanece no topo das agendas políticas regionais até em nível global. Os problemas 

ambientais, como a exploração de recursos naturais e degradação do solo, ressaltam a 

necessidade de uma compreensão sistêmica desses problemas, bem como a criação de soluções 

de gestão e políticas adaptáveis (MANN, 2018).  

Para Ferreira (2005), o desenvolvimento sustentável constitui uma prioridade do século 

XXI e implica que os membros de uma comunidade, os cidadãos, adquiram conhecimentos que 

contribuam para melhorar as suas percepções em relação aos problemas ambientais, sociais e 

econômicos, modifiquem as suas atitudes face ao ambiente e demonstrem empenho em práticas 

de cidadania ativa, a diferentes níveis do local ao global, para um mundo mais igualitário e 

sustentável.  

O desenvolvimento sustentável está inserido na Constituição de 1988, mormente no 

capítulo sobre meio ambiente. Se o texto constitucional for considerado como um todo, o art. 

225 deve ser encarado como o principal norteador do meio ambiente, uma vez que apresenta um 

complexo conjunto de direitos, com a clara obrigação que o Estado e a sociedade têm na garantia 

de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que se trata de um bem de uso 

comum e que deve ser preservado e mantido para as presentes e futuras gerações. 

Além disso, o desenvolvimento sustentável implica ainda que os cidadãos adquiram 

conhecimentos, valores e competências necessárias a uma participação nas decisões acerca da 

forma como se atua local e globalmente, para melhorar a qualidade de vida hoje, sem pôr em 

risco o futuro do Planeta (FERREIRA, 2002).  

Para Jato-Espino et al. (2018), o planejamento e gestão eficiente das áreas urbanas 

oferecem uma oportunidade para facilitar o atendimento das necessidades das gerações presentes 

e futuras. No entanto, faltam ferramentas específicas para avaliar a contribuição das malhas 

urbanas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que é o atual marco 

adotado pelas Nações Unidas para medir o progresso em direção à sustentabilidade.  

Os ODS propõem uma agenda de transformação global para o desenvolvimento 

sustentável e uma transição para estilos de vida sustentáveis (HAJER, 2015). São elencados 17 

objetivos, desdobrados em 169 metas a serem alcançadas até 2030 (ONU Brasil, 2015). No 

escopo de discussão deste trabalho se destaca o objetivo no 11 – Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Esse objetivo remete à 

questão do acesso à habitação, da diminuição de desastres e vulnerabilidades em área de risco, 

de cidades com espaços mais verdes e sustentáveis, da gestão participativa, da urbanização, do 
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sistema de transporte, da qualidade do ar, dos resíduos, do patrimônio cultural, das construções 

sustentáveis e resilientes. 

Temas relacionados à urbanização estão incluídos na meta 11 dos ODS, bem como o 

planejamento e aumento de resiliência dos assentamentos humanos, levando em conta as 

necessidades diferenciadas das áreas rurais, periurbanas1 e urbanas. A transformação  

significativa da construção e a gestão dos espaços urbanos são essenciais para que o 

desenvolvimento urbano sustentável seja alcançado. 

As necessidades de uma população crescente e majoritariamente urbana projetam um 

desafio notável: o desenvolvimento sustentável. Em todo o mundo, nações precisam equilibrar o 

crescimento econômico e o consumo de recursos de forma sustentável, e as cidades são 

importantes catalisadoras para uma mudança positiva. 

 

 

2.3 CIDADES SUSTENTÁVEIS  

 

O termo cidade sustentável surgiu a partir do conceito de desenvolvimento sustentável, 

vigente desde os anos 80. Uma cidade sustentável é aquela que gere suas políticas públicas e de 

desenvolvimento tendo em mente a preservação do meio ambiente e o uso consciente de seus 

recursos naturais, e tem por objetivo evitar o esgotamento do meio ambiente e garantir sua 

permanência para gerações futuras (ZAMBAM, 2011). As cidades e sistemas urbanos são 

entidades complexas com várias trocas de materiais e de energia. Além de seus limites, é 

necessário entender suas contribuições para a sustentabilidade, em vez de simplesmente julgar se 

uma especificidade da cidade é sustentável (CUI, 2018). 

De acordo com Rogers (2001), o principal objetivo para desenvolver uma cidade 

sustentável deve ser uma aquisição dinâmica e com equilíbrio entre a sociedade, as cidades e a 

natureza.  O autor ainda destaca que a participação, educação e inovação são os três elementos 

que constituem a força motriz para uma sociedade sustentável. 

Outro termo utilizado é a sustentabilidade urbana, que se refere ao processo ativo de 

integração sinérgica e co-evolução entre os subsistemas que compõem uma cidade, sem 

comprometer as possibilidades de desenvolvimento de outras áreas e contribuindo para reduzir 

os efeitos prejudiciais ao desenvolvimento da biosfera (ZHANG, 2018). Segundo Ali-Toudert e 

                                                 
1Zonas de transição entre cidade e campo, onde se mesclam atividades rurais e urbanas na disputa pelo uso do solo. 

(VALE, 2006, p. 237). 



31 

 

Ji (2017), a sustentabilidade urbana pode ser modelada de várias formas, sendo assim escolher 

os critérios corretos para mensurar é importante para obter uma avaliação eficaz e confiável.  

A sustentabilidade urbana leva em conta a descentralização, procurando evitar o inchaço 

das grandes cidades e suas periferias insustentáveis para recuperar a escala humana em seus 

bairros e núcleos urbanos. A sustentabilidade espacial abrange a organização do espaço e 

obedece a critérios superpostos de ocupação territorial e entrelaçados em uma rede natural 

duradoura para tentar recuperar, com esta complexa e diversificada trama, a qualidade de vida, a 

biodiversidade e a escala humana em cada fragmento, em cada bairro do sistema (SACHS, 

1993). 

No cenário atual, sabe-se que a infraestrutura urbana – serviços de abastecimento de 

energia, transporte, gestão de resíduos, abastecimento de água e tratamento de esgotos – é uma 

das áreas mais críticas da sustentabilidade das cidades. Embora esses serviços sejam 

normalmente gerenciados pela administração pública municipal, a colaboração e 

comprometimento da sociedade é um elemento necessário. Assim, a integração da sociedade 

com a gestão municipal do planejamento urbano é um dos principais desafios na direção do 

desenvolvimento urbano sustentável (CEDANO; MARTINEZ, 2010). 

 

 

2.3.1 Dimensões da sustentabilidade 

 

Embora seja um conceito ainda recente, para uma cidade tornar-se sustentável são 

necessárias várias diretrizes na gestão urbana. Para ser sustentável, a gestão da cidade deve 

considerar três pilares: ser socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável. 

As dimensões precisam interagir de forma holística para cumprir seu conceito. Segundo 

Elkington (2013), a integração entre as questões sociais, ambientais e econômicas constitui o 

tripé conhecido como triple bottom line (People, Planet e Profit). 

No entanto, novos pilares são referenciados, como a questão cultural, política e 

tecnológica, que surgiram para complementar a sustentação da questão como um todo. 

Aceitando a premissa de que tudo está interligado, eles são importantes para qualquer tipo de 

análise do tripé. Além disso, é importante verificar que esses conceitos podem ser aplicados 

tanto de maneira macro para um país, como micro, para as cidades. Sendo assim a 

sustentabilidade pode ser analisada e caracterizada a partir de diferentes dimensões. No entanto, 
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Fialho et al. (2008, p. 106) afirmam que “apesar de apresentarem similaridades nas áreas 

prioritárias identificadas, são interdependentes, ou seja, não é possível isolá-las”. 

Pode-se dizer, então, que o conceito de sustentabilidade considera a conciliação do 

crescimento econômico com a manutenção do meio ambiente, além de um foco na justiça social 

e no desenvolvimento humano; assim como uma distribuição e utilização equilibrada de recursos 

com um sistema de igualdade social (BANERJEE, 2002). 

 

 

2.3.1.1 Dimensão Social 

 

O desenvolvimento urbano e o número cada vez maior de pessoas vivendo em cidades 

agravaram os problemas de ordem social como: o desemprego, questões de moradia, saúde, 

educação, violência, exclusão e desigualdade social. Em vista da atual situação ressalta-se a 

importância de investir constantemente em políticas públicas, para proporcionar uma 

distribuição de renda mais igualitária, diminuindo a disparidade entre a população. 

Investimentos em serviços públicos se fazem necessários (educação, saúde, moradia, segurança, 

etc.) de forma que eleve a qualidade de vida e, principalmente, proporcionando dignidade para 

os cidadãos. 

Sachs (1993) entende essa dimensão como a criação de um processo de desenvolvimento 

sustentável pela visão de uma sociedade equilibrada, que busca um novo estilo de vida adequado 

ao momento presente e ao futuro. Busca o desenvolvimento econômico aliado a uma melhoria 

significativa na qualidade de vida da população mundial, ou seja, maior equidade na distribuição 

de renda, melhorias na saúde, na educação, nas oportunidades de emprego, etc. 

A dimensão social tem por objetivo principal a igualdade de condições, de acesso a bens, 

da boa qualidade dos serviços necessários para uma vida digna. Sendo assim, são necessárias 

ações para erradicar a pobreza, pôr fim à tirania, à carência de oportunidades econômicas e o fim 

da negligência dos serviços públicos, da intolerância ou interferência excessiva de estados 

repressivos (SEN, 2000). 

Percebe-se que os aspectos sociais e econômicos possuem relação entre si, pois o 

desenvolvimento econômico está também vinculado com os investimentos das áreas sociais – 

que geram impactos positivos sobre a economia, aumentando a rentabilidade e auxiliando no 

desenvolvimento social e econômico. De modo geral, a dimensão social visa construir a 

civilização do "ser", em que exista maior equidade na distribuição do "ter". 



33 

 

 

 

2.3.1.2 Dimensão Econômica  

 

De acordo com Cruz et al. (2011), a dimensão econômica pode ser analisada sob a ótica 

da economia urbana, que busca compreender como é a organização e disposição das atividades 

econômicas e humanas no ambiente urbano. Sob o mesmo ponto de vista, Galinari (2006) cita 

que as cidades têm o potencial de concentrar as atividades humanas e sociais, pois atraem 

pessoas com oferta de emprego, educação, especialidades médicas, lazer, atividades culturais, 

etc. No entanto o autor justifica a concentração de atividades econômicas pela questão da 

proximidade geográfica dos agentes econômicos, o que é interessante para a produtividade das 

empresas e se sobrepõe aos problemas advindos do crescimento das cidades, como o trânsito e a 

violência. 

Nesse aspecto, Couto (2018) considera o ambiente econômico indispensável para o 

desenvolvimento dos espaços urbanos. Santos (2005) vai além, pois menciona os meios de 

produção e trabalho como fonte de transformação que geram como resultado os bens materiais 

de consumo, mas que por sua vez produzem resíduos materiais, interferindo no ambiente. Assim, 

observa-se que “as raízes da crise ambiental estão no fato de o capital considerar o meio 

ambiente como um bem livre, e os danos ambientais dos processos produtivos como 

externalidades2” (ACSELRAD; LEROY, 1999, p. 43).  

Quanto à desigualdade de poder entre capitalistas e trabalhadores, a dimensão econômica 

da sustentabilidade, dada as condições enfrentadas pela grande maioria da população, não 

somente no Brasil, preconiza políticas de estímulo ao emprego com garantias de renda de forma 

suficiente ao orçamento mínimo familiar. Preconiza também estabelecer a diminuição das 

desigualdades de renda e de padrões de consumo, favorecendo uma distribuição mais equilibrada 

dos benefícios sociais gerados pela economia, contribuindo para a diminuição da pobreza 

(SILVA et al., 2012). 

Para Silva (2000), a sustentabilidade econômica, dentre outras coisas, preconiza a 

realização do potencial econômico que contemple prioritariamente a distribuição de riqueza e 

renda associada a uma redução de externalidades socioambientais, buscando-se resultados 

macrossociais positivos, por sua vez, nem sempre eficazes. 

 

                                                 
2 Externalidades são efeitos colaterais de uma decisão, sobre aqueles que não participaram dela (ANTUNES, 2015). 
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2.3.1.3 Dimensão Ambiental 

No contexto das cidades sustentáveis, a dimensão ambiental está diretamente ligada com 

a qualidade de vida e com os aspectos da paisagem e preservação ambiental. De modo geral, 

essa dimensão ocorre entre a harmonia das atividades humanas com a preservação do meio 

ambiente. Assim é importante reconhecer que a qualidade do meio ambiente é crucial para o 

bom desenvolvimento dos setores econômicos, tecnológicos e sociais. 

Em observação à sustentabilidade em dimensão ambiental, Nucci (1999) analisa o 

ambiente urbano e qualidade ambiental decorrentes de adensamentos humanos, menciona o 

abastecimento de água e o seu esgotamento, o lixo, a poluição sonora, visual, a cobertura 

vegetal, os espaços livres, as áreas verdes, áreas de recreação, dentre outros, como importantes 

na determinação de avaliações desta dimensão. Assim, ao observar os elementos, o autor avalia a 

qualidade ambiental que se encontra intrinsecamente ligada à qualidade de vida dos sujeitos, os 

quais produzem o espaço. 

Outras interferências que influenciam a qualidade de vida, a presença de drenagem 

urbana, as condições ambientais, tais como área sujeita a desmoronamentos e enchentes. As 

interferências desses elementos, a depender de cada caso analisado, colaboram em sinalizar a 

segregação ambiental de grupos sociais locais. Assim, a qualidade ambiental, a depender do 

espaço social a que se refere, mesmo na tentativa de conceber o máximo de citações sobre as 

interferências das ações humanas, essa dimensão pode ser avaliada pelas condições dos 

diferentes componentes ambientais que possam ser considerados como de interferência na 

qualidade da vida, quer na saúde física individual ou de grupos, no bem-estar social (SILVA et 

al., 2012). 

A manutenção da integridade ecológica por meio da prevenção das várias formas de 

poluição, a prudência na utilização dos recursos naturais, a preservação da diversidade da vida e 

do respeito à capacidade de carga dos ecossistemas são algumas questões trabalhadas por Silva 

(2000), as quais colaboram para compor uma gama de propostas para a análise sobre a dimensão 

ambiental da sustentabilidade.  

Para Childers et al. (2014), existem dois tipos de soluções urbanas voltadas à 

sustentabilidade: (a) soluções para “ajustar” os sistemas atuais, sejam eles infraestrutura, 

institucionais sociais, ou uma combinação; (b) e as soluções para “reconstruir”.  
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Segundo Sodiq (2019), as cidades sustentáveis tomam medidas para evitar a utilização 

inadequada dos imóveis urbanos, o gerenciamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou 

inadequado em relação à infraestrutura urbana, a instalação de empreendimentos ou atividades 

que possam funcionar como pólos geradores de tráfego, a deterioração das áreas urbanizadas; a 

poluição e a degradação ambiental. 

Outra preocupação das cidades sustentáveis é fazer com que a população faça uso 

eficiente e sem desperdícios de água, energia, e sempre usando materiais renováveis. Algumas 

ideias para facilitar e melhorar o clima no Planeta consistem em criar espaços multiuso para 

evitar desperdícios, colocar tudo num mesmo bairro e incentivar o transporte alternativo, para 

diminuir a poluição e melhorar o ecossistema mundial.  

Em vista dos problemas ambientais, tornou-se imprescindível a manutenção dos recursos 

naturais disponíveis. Com isso a Agência Europeia do Ambiente (AEA, 2008) passou a fazer 

alerta dos impactos ambientais, dos quais não se têm total conhecimento da dimensão de sua 

ação na saúde humana, como, por exemplo, o excesso de ruídos, as mudanças climáticas e o 

contato com diversas substâncias químicas. Marçal (2005) infere que é necessário mudar a 

percepção sobre a natureza, não ser explorada primordialmente como fonte de lucros e passar a 

ser encarada como um meio de sobrevivência humana e das demais espécies. 

 

 

2.3.2 Exemplos Cidades Sustentáveis 

 

Com o propósito de avaliar periodicamente uma lista das cidades mais sustentáveis no 

mundo, a Arcadis e o Centro de Economia e Business Research (UK), batizado de Sustainable 

Cities Index (Índice de Cidades Sustentáveis), em colaboração com o Programa das Nações 

Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU- HABITAT), elabora o índice das 100 cidades 

globais mais sustentáveis do mundo. O Quadro 1 relaciona as três dimensões (Pessoas, Planeta e 

Lucro) que integram o índice de classificação da sustentabilidade social, ambiental e econômica 

das cidades, bem como os indicadores avaliados.  

 

Quadro 1 – Ranking Arcadis Sustainable Cities    (Contínua) 

DIMENSÕES INDICADORES 

Pessoas 

Educação (nível e universidades)  

Saúde – Demografia - Nível de dependência - Desigualdade de renda 

Poder de compra - Expectativa de vida e obesidade 

Custos de habitação e de vida - Criminalidade 
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Planeta 

Riscos catástrofe natural - Espaços verdes - Água potável e saneamento 

Energia (consumo e cota de energias renováveis) 

Poluição do ar - Emissão de gases do efeito estufa 

Administração de resíduos (taxa de reciclagem e compostagem) 

  

Quadro 1 – Ranking Arcadis Sustainable Cities   (Conclusão) 

DIMENSÕES INDICADORES 

Lucro 

Infraestrutura de transporte (ferroviário, aéreo e congestionamentos) 

Desenvolvimento econômico (PIB per capita) - Facilidade de fazer negócios 

Importância da cidade em redes econômicas globais 

Turismo - Taxa de emprego 

Conectividade (celular e acesso de banda larga) 
 

Fonte: Batten (2016) 

 

Após avaliar todos os indicadores relacionados no Quadro 1, de acordo com Arcadis 

(2018), o ranking das 10 cidades mais bem avaliadas no ano de 2018 foi o seguinte: 

1. Londres: Desenvolveu um sistema de metrô eficiente que usa os próprios freios como 

fonte de energia limpa e renovável, que pode ser usada para abastecer grande parte das 

estações.   

2. Estocolmo: Com um excelente sistema de transporte público (metrô, ônibus, trem e até 

barcos), a cidade tornou-se referência em mobilidade e sustentabilidade. 

3. Edimburgo: A segunda maior cidade da Escócia. Tornou-se particularmente bem 

classificada na parte "Pessoas" da análise, graças à sua vibrante vida urbana. Na verdade, 

Edimburgo ficou em primeiro lugar no mundo nessa dimensão. Não é surpreendente, 

considerando que a cidade também goza de uma baixa taxa de criminalidade e uma 

diferença de renda relativamente pequena. 

4. Cingapura: É destaque no uso da água, com graves períodos de seca em sua história, a 

cidade aprendeu a duras penas como captar, tratar e gerenciar o recurso natural. Com 

prêmios internacionais, a água de Singapura está entre as melhores do mundo. 

5. Viena: Incentiva ao máximo a utilização de bicicletas para se locomover. Investe em 

transporte público movido a eletricidade sem utilizar combustível fóssil. Estima-se que 

90% da população austríaca utilizem os transportes públicos. 

6. Zurique: É um exemplo de como é possível aliar a vida em sociedade com boas práticas 

ambientais. Além de contar com um excelente sistema de transporte público, que é usado 
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por grande parte da população, a cidade é ainda modelo em reciclagem: lugares 

específicos para o descarte de lixo reciclável estão espalhados por toda a cidade e o lixo 

sequer é recolhido se cada morador não descartá-lo corretamente. Zurique investe em 

energias eficientes e renováveis; quer que todos usem 2.000 watts de energia verde até 

2050. 

7. Munique: Munique é a terceira maior cidade da Alemanha e também a mais sustentável. 

Assim como as outras cidades alemãs, Munique tem uma estratégia concreta para a 

proteção do clima e a conservação da natureza e da água. Munique é a referencia 

econômica da Alemanha, que abriga a maioria das grandes potências industriais que se 

mudaram para lá após a Segunda Guerra Mundial. A meta de Munique é usar eletricidade 

100% limpa até 2025. Para proteger o clima, Munique tem como meta reduzir as 

emissões de carbono em 10% a cada cinco anos e tornar-se neutra em carbono em 2050. 

8. Oslo: Oslo é a capital e a maior cidade da Noruega. É também líder em sustentabilidade, 

graças ao seu plano de ser uma "Cidade do Futuro" através do foco na redução das 

emissões de carbono e resíduos. O aeroporto de Oslo abriga um terminal verde, o 

primeiro de seu tipo no mundo. 

9. Hong Kong: A maioria das realizações de Hong Kong em sustentabilidade tem sido do 

lado do lucro, já que é, afinal, um grande centro financeiro mundial. A cidade também 

tem um sistema de transporte público grande e eficiente. 

10. Frankfurt: Mais de 52% de Frankfurt estão cobertos por espaços verdes abertos, como 

corpos de água, bosques e parques. O governo local tem um plano concreto para a 

conservação da natureza e da água, eficiência energética e proteção do clima. A cidade 

planeja ser 100% dependente de fontes de energia renovável até 2050 e reduzir as 

emissões de carbono em 50% até 2030. 

 

Uma das conclusões da pesquisa é que existe uma clara ligação entre desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade, pois as primeiras posições da lista são ocupadas por cidades 

europeias, já nas últimas posições predominam as cidades da América Latina, África e Oriente 

Médio. 
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2.3.3 Smart cities 

 

O conceito emergente da cidade inteligente tem sido apresentado como um meio de 

alcançar a sustentabilidade, aproveitando os avanços em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). A compreensão dos contextos locais influencia o desenvolvimento da 

cidade inteligente. Aina (2017) argumenta que os programas inteligentes e conhecimento da 

cidade “potencialmente pode contribuir para todas as três dimensões da sustentabilidade” 

apoiando a realização de alterações de otimização do sistema, inovação e de comportamento nas 

cidades. 

Luederitz, Lang e Von Wehrden (2013) definem o conceito de cidades inteligentes e 

sustentáveis: envolve o uso das oportunidades que podem ser obtidas a partir de inovações e 

avanços no domínio das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para alcançar a 

sustentabilidade. Esses avanços tecnológicos incluem networking (rede de acesso aberto e 

Internet das Coisas), sensores sem fios, troca de dados em tempo real e infraestrutura digital. 

Além disso, as tecnologias são a espinha dorsal de utilitários inteligentes que são usados para 

promover o uso eficiente de energia e água (por exemplo, rede inteligente). No campo da ciência 

da geoinformação surgem oportunidades, tais como a melhoria na disponibilidade de dados, 

desenvolvimento de técnicas de visualização multidimensionais, desenvolvimento de 

distribuição de arquivamento de dados espaciais, análise e gestão, e melhoria da recolha de 

dados precisos e oportunos. 

Para o International Telecommunication Union ITU (2016) e Höjer e Wangel (2015), a 

Cidade Inteligente e Sustentável (CIS) é uma cidade que atende às necessidades de seus atuais 

habitantes, sem comprometer a capacidade de outras pessoas ou gerações futuras a satisfazerem 

as suas necessidades e, assim, não exceda as limitações ambientais locais ou do Planeta, com 

respeito aos aspectos econômicos, sociais e ambientais e culturais, tendo o suporte das TIC. Os 

autores ressaltam que as cidades podem ser sustentáveis sem o uso de TIC, mas as cidades 

inteligentes estão associadas ao uso das tecnologias. Dessa forma as Cidades Inteligentes e 

Sustentáveis (CIS) decorrem da junção dos conceitos, utilizando Tecnologias da Informação e 

Comunicação com as práticas de desenvolvimento urbano sustentável, visando proporcionar 

mais qualidade de vida aos seus cidadãos. 

As cidades inteligentes podem contribuir para a sustentabilidade de forma efetiva 

(BIBRI, 2017). Para uma cidade ser considerada inteligente precisa direcionar seus 

investimentos (capital humano, social e na infraestrutura) para fomentar o crescimento 
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econômico de forma sustentável, fazer uma gestão governamental de forma participativa, 

proporcionando qualidade de vida elevada e gestão dos recursos naturais (CARAGLIU; 

NIJKAMP, 2011). 

Para Rogers (2001), são necessários sistemas que explorem o desenvolvimento 

tecnológico que tem o objetivo de tornar as cidades sustentáveis, em sua gênese exige mudanças 

fundamentais do comportamento humano desde a prática do poder público, comércio, 

arquitetura e planejamento urbano. 

Para que os centros urbanos consigam passar por transformações sustentáveis eles devem 

apoiar-se em mudanças inovadoras e tecnológicas (NEWTON, 2013). A evolução tecnológica 

diminuiu o tamanho dos dispositivos eletrônicos e ampliou a capacidade de armazenamento e 

processamento de informações, associados à conectividade sem fio. 

De acordo com Cities in Motion Index, do IESE Business School na Espanha, existem 

duas formas de criar as Cidades Inteligentes e Sustentáveis (CIS). A primeira é investir em 

cidades planejadas e incluir em seu planejamento prévio tecnologias e ações sustentáveis. A 

segunda é reavaliar os processos das cidades já existentes e identificar as melhorias que podem 

ser realizadas de acordo com as necessidades dos moradores e do local. Ainda apontam variáveis 

que podem indicar o nível de inteligência de uma cidade, conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Variáveis de Cidades Inteligentes e Sustentáveis 

1. Capital humano 2. Meio ambiente 3. Alcance internacional 

4. Coesão social 5. Governança 6. Tecnologia 

7. Economia 8. Planejamento urbano 9. Mobilidade e transporte 
 

Fonte: Elaborado pela Autora, informações da Cities in Motion Index (2018) 

 

Em linha com este pensamento, ao estudar o conceito de cidade inteligente através de 

uma lente estratégica da sustentabilidade, Colldahl et al. (2013) argumentam que este conceito é 

muito poderoso, pois permite que as cidades se tornem sustentáveis (devido ao seu potencial 

para alcançar alguns desafios da sustentabilidade), melhorando a eficiência urbana e de seus 

sistemas, além de ser inovador e com visão de futuro. 

Embora seja comum algumas pessoas assimilarem os conceitos de cidades sustentáveis 

com características das smart cities, o planejamento urbano vem empregando estratégias de 

ambas as vertentes. Desse modo, as smart cities utilizam o desenvolvimento tecnológico, mas 

para a sua consolidação precisam ser propostas ações em vários setores – habitação social, 
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energia, mobilidade urbana, coleta de lixo, controle da poluição do ar, entre outros. Os gestores 

urbanos buscam alternativas inovadoras para melhorar a qualidade de vida das pessoas, o 

funcionamento das infraestruturas urbanas e o espaço físico das cidades. Apesar de ser 

relativamente recente, o conceito de cidades inteligentes já está sendo utilizado no mundo todo. 

Na próxima subseção se apresentam exemplos de cidades vistas como modelo de inteligência e 

sustentabilidade.  

 

 

2.3.4 As cidades do futuro 

 

Com o objetivo de vencer os desafios que as cidades vêm enfrentando devido ao 

crescimento populacional, tais como: congestionamento de tráfego, problemas de qualidade do 

ar, escassez de habitação, altos níveis de poluição, entre outros, estão sendo desenvolvidos 

projetos para a construção de cidades do futuro, que em sua maioria são inteligentes, 

sustentáveis e compactas. Alguns exemplos serão apresentados a seguir. 

Fujisawa Sustainable Smart Town – Japão: Um consórcio liderado pela Panasonic 

Corporation construiu no ano de 2014 a cidade de Fujisawa SST (Figura 3), em uma área 

periférica na Província de Kanagawa, localizada a 50 quilômetros de Tóquio. O local escolhido 

havia sido devastado por um terremoto e tsunami, então o projeto teve o intuito de recuperar essa 

área, construindo uma cidade sustentável com consciência energética, ecológica e visão de 

futuro (SAKURAI, 2018). Depois de cerca de 10 anos estudando as cidades inteligentes, 

paralelamente à construção da Fujisawa Sustainable Smart Town, a Panasonic criou o projeto 

City Now, que pretende construir outras cidades em diferentes locais do mundo.  

 

Figura 3 – Fujisawa SST 

 

Fonte: Site Fujisawasst.com (2018) 
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O projeto e construção da cidade Fujisawa SST foi baseado em oito pilares: 

 

1º) Energia: 

 Para a geração de energia: instalação de painéis solares e células de 

combustível denominadas de ENE FARM, que produzem eletricidade e água 

quente, mediante a combinação de gás natural (hidrogênio) e ar (oxigênio). 

 Para o armazenamento de energia: baterias elétricas e sistemas de bombas de 

calor que utilizam o calor disperso no ar para reduzir o consumo de energia. 

 Para a economia energética: sistemas de iluminação que detectam a luz 

exterior e interior em função da demanda, e ar condicionados eficientes, com 

sensores que detectam a presença e atividade das pessoas que se encontram na 

habitação para se autorregular. 

 Para a gestão de energia: Sistemas de Gestão Energética (SEG), que permitem 

o uso da energia em função das necessidades e uma gestão racional da energia 

em casos de emergência. 

2º) Mobilidade: espaços para promover o uso de veículos e bicicletas elétricas com o 

objetivo de reduzir a pegada de carbono do setor dos transportes. As habitações contam 

com pátios amplos, sem garagem, mas com zona de estacionamento coletivo para cada 

10 ou 20 casas, de forma a promover o uso partilhado de veículos elétricos. 

3º) Segurança: controle da iluminação mediante sensores e câmaras de vigilância que se 

ativam com base no fluxo de pessoas e veículos. 

4º) Saúde: os serviços de saúde, em coordenação com as administrações, podem 

solicitar-se através da rede.  

5º) Portal único: com todos os serviços da comunidade, para fazer reservas, compras e 

compartilhar informação durante situações de emergência. As lojas também contêm 

painéis solares, células de combustível e baterias de armazenamento. 

6º) Finanças: se apoiam as famílias por meio de empréstimos, a comprar equipamentos e 

sistemas abientais. 

7º) Gestão dos ativos da natureza: organização da cidade em que a natureza e os novos 

sistemas energéticos não entrem em conflito: criação de um eixo verde que permita a 

circulação do ar e painéis solares que se integrem na paisagem. 
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8º) Serviços Club: lugares comunitários onde os cidadãos possam promover e 

intercambiar formas de vida sustentáveis. 

 

Pena Station, Colorado – EUA: Trata-se de uma cidade inteligente e completamente 

funcional, ilustrada na Figura 4, cuja previsão para sua conclusão é em 2026. Na área até então 

vazia, as empresas responsáveis pelo empreendimento (inclusive a Panasonic) instalaram pontos 

de Wi-Fi gratuitos, lâmpadas de LED nas ruas, sensores de poluição, geradores de energia solar, 

câmeras de segurança e semáforos inteligentes. A cidade busca ser inteligente e tecnológica com 

a ajuda do fornecimento de energia limpa, com autonomia capaz de se manter funcionando por 

até 72 horas por meio da energia solar. Também estão sendo construídas estradas para veículos 

autônomos, com a implantação de um sistema que vai "conversar" com os carros, fornecendo 

recomendações de rotas com base no tráfego em tempo real. Essa cidade foi projetada como um 

laboratório, onde se poderão testar futuras tecnologias (MILLER, 2018). 

 

Figura 4 – Pena Station 

 

Fonte: Site Penastationnext.com (2018) 

 

Forest City, Liuzhou - China: Preocupada com seus índices alarmantes de poluição 

atmosférica, a China está construindo uma cidade inteiramente verde, florestal e 100% 

sustentável. Centros urbanos compactos compostos de dezenas de edifícios como as Florestas 

Verticais (conforme ilustra a Figura 5), cercados por árvores, arbustos e plantas florescendo, será 

uma unidade coesa de edifícios, ruas, árvores e plantas de todo tipo, e abrigará mais de 30.000 

habitantes que poderão desfrutar de casas, escolas, escritórios, hospitais e todos os tipos de 

serviços, onde as árvores não são apenas uma decoração, mas parte integrante da estrutura (HE, 

2019). Um excelente ponto de partida para um futuro mais verde orientado para a redução da 
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poluição na China, pois o país é o maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa e 

partículas. Além de representar um assentamento totalmente "verde", torna-se um novo modelo 

urbano para o futuro, onde as necessidades habitacionais e o respeito ao meio ambiente 

coexistem em harmonia (KUCHEROVA, 2018). 

 

Figura 5 – Forest City 

 

Fonte: Site Forestcitycountrygarden.com (2018) 

 

Lusail City – Catar:  A cidade de Lusail (Figura 6) foi planejada para ser a primeira 

cidade sustentável do Qatar. Foi adotado o Sistema Global de Avaliação da Sustentabilidade 

(GSAS)3 e os padrões internacionalmente reconhecidos LEED (Liderança em Energia e Design 

Ambiental) para o desenvolvimento de prédios sustentáveis e ecológicos para o projeto. A 

cidade do futuro possui uma rede de metrô de alta velocidade, um sistema de transporte de táxi 

aquático, rede de ciclovias e ciclofaixas, rede de vias para pedestres, sistema de estacionamento 

e passeio e sofisticada rede de mobilidade interna (TOK, 2015). 

 

Figura 6 – Lusail City 

 

Fonte: Site Lusail.com (2018) 

                                                 
3GSAS - Sistema de Avaliação de Sustentabilidade do Golfo 
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O espaço está sendo projetado para ir além do conceito usual de uma cidade moderna, 

englobando ideias inovadoras que levam os princípios de sustentabilidade ao centro do plano 

diretor da cidade, conforme as características do Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Medidas para reduzir o impacto ambiental 

CONECTIVIDADE URBANA - Reduzir as cargas no ambiente urbano por: 

Minimizar a carga na infraestrutura de tráfego / transporte. 

Desenvolvimento eficiente acima e abaixo do solo de estradas e passarelas. 

Incentivar o uso do transporte público e desenvolver nas proximidades de amenidades existentes. 

Reduzindo a contaminação para esgoto e cursos d'água. 

Evitar riscos ou poluição para fontes de água. 

Minimizando o acesso à luz do dia ou ao potencial solar para propriedades adjacentes. 

LOCAL - Mitigar os impactos ambientais decorrentes do uso da terra por: 

Manter e aumentar o valor ecológico e a biodiversidade do local através de remediação, conservação ou 

restauração 

Definir um plano de paisagismo que encoraje o uso da vegetação nativa, reverte a desertificação e evita o 

escoamento da água da chuva. 

Projetando para usos mistos para reduzir viagens. 

Controlando as condições do vento e as mudanças de temperatura no local e nas propriedades adjacentes. 

ENERGIA - Reduzir a demanda de energia em edifícios por: 

Projetando o edifício para diminuir sua demanda de energia. 

Selecionando sistemas eficientes de construção 

Diminuir a demanda de fontes de energia não renováveis, reduzindo assim as emissões nocivas e o 

esgotamento dos combustíveis fósseis. 

ÁGUA - Diminuir a demanda de água por: 

Minimizar o consumo de água, a fim de reduzir a carga sobre os sistemas de abastecimento e tratamento. 

Gestão do consumo de água através da seleção cuidadosa e especificação de acessórios e eletrodomésticos. 

Armazenamento de água da chuva e reutilização para sistemas de descarga e também como irrigação de 

jardins. Além de projetar o paisagismo visando miniminizar a necessidade de irrigação. 

MATERIAIS - Reduzindo o impacto de ambientes por: 

Reciclagem e reutilização de materiais, dentro e fora do local. 

Usando materiais locais, tanto quanto possível para reduzir as necessidades de transporte. 

Usando materiais de origem responsável. 

Projetando para uso de desmontagem e reutilização / reciclagem. 

AMBIENTE INTERNO - Melhorar a qualidade ambiental por: 

Monitorar a temperatura e a qualidade do ar e ajustar ou calibrar conforme apropriado. 

Garantir um nível de iluminação suficiente ao usar uma combinação ideal de iluminação natural e artificial. 

Maximizar as vistas para o exterior de todos os ocupantes. 

Proporcionando conforto ao ocupante, minimizando o ofuscamento. 

Controlar a quantidade de ruído produzido ou transferido do interior e exterior do edifício. 

VALOR CULTURAL E ECONÔMICO - Reforçar a identidade cultural e as tradições por: 

Encorajar projetos para alinhar com identidade cultural e tradições. 

Projetando para uma integração perfeita no tecido cultural existente. 

 

Fonte: Elaborado pela Autora, informações Site Lusail City (2019) 
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Embora existam muitos outros exemplos de cidades do futuro, como por exemplo Cidade 

da Educação no Qatar, Masdar City, em Abu Dhabi, Instituto Dongtan na China e New Songdo 

City na Coreia do Sul (SODIQ, 2019), esta seção tem por objetivo expor as características em 

comum desses novos aglomerados urbanos, como forma de identificar suas similaridades para 

traçar diretrizes que auxiliem no desenvolvimento das cidades. As características principais 

foram relacionadas a seguir e podem ser utilizadas para nortear índices do desenvolvimento 

urbano.  

 Produção de energia limpa; 

 Uso de transporte não motorizado; 

 Sensores para controlar: iluminação, trânsito e vigilância; 

 Sensores para controlar níveis de poluição; 

 Edificações verdes; 

 Investir em transporte público; 

 Uso misto de espaços; 

 Aproveitamento de água da chuva. 

 

 

2.4 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

A palavra indicador é originada do latim – indicare – que significa apontar, descobrir, 

estimar, anunciar. Os indicadores são utilizados há bastante tempo como instrumentos de 

monitoramento, avaliação e apoio à gestão (HAMMOND et al., 1995). 

Por sua vez, os indicadores de sustentabilidade mostram o processo em direção a uma 

meta, de forma simples e objetiva para chegarem o mais próximo da realidade, buscando sempre 

elementos que tenham ligações entre a ação humana e suas consequências, pois assim 

conseguem abordar de forma conjunta os diferentes segmentos social, ambiental e econômico 

(BELLEN, 2006; KIECKHÖFER, 2005). 

Os índices de sustentabilidade tornaram-se cada vez mais importante para a pesquisa e a 

prática da sustentabilidade. Gan et al. (2017) revelam que a escolha de métodos de ponderação e 

agregação apropriados para uma especificidade do projeto de avaliação de sustentabilidade é 

uma tarefa extremamente importante e desafiadora. Estes autores destacam também a 

importância dos passos para se desenvolver indicadores de sustentabilidade:  
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(1) detalhar corretamente os objetivos dos indicadores;  

(2) estabelecer os locais e o espaço de tempo que serão aplicados;  

(3) identificar como especificamente a sustentabilidade será analisada;  

(4) analisar os indicadores construídos com base nas três primeiras fases. 

A relevância dos indicadores de desenvolvimento sustentável ganhou mais notoriedade a 

partir dos capítulos 8 e 40 da Agenda 21, nos quais se reconhece a importância da informação 

para tomada de decisões e também abordam a necessidade da construção de indicadores que 

contemplem a realidade de cada país. A seção 40.4 infere que indicadores de desenvolvimento 

sustentável precisam ser desenvolvidos para prover bases sólidas para as tomadas de decisão em 

todos os níveis, e para contribuir com a autorregulação integrada e sustentável do ambiente e 

desenvolvimento de sistemas (UNITED NATIONS, 1992). 

Os indicadores de sustentabilidade têm o papel de informar e orientar indivíduos, 

empresas ou grupos a reconhecerem que o comportamento e escolha de cada um tem efeito 

sobre o estado da sustentabilidade que se busca (SIENA, 2002). Para Deakin et al. (2007), as 

principais funções dos indicadores são, entre outras, a avaliação de condições e tendências, e a 

comparação entre lugares e situações. Ainda segundo estes mesmos autores, bons indicadores 

devem, entre outros aspectos, possuir ampla base de dados com fácil acesso, devem ser claros 

nos valores e em seu conteúdo, devem ser relevantes e suficientes para uma ação política, e 

devem ser provocativos, levando à discussão, ao aprendizado e à mudança. 

Mais de 170 indicadores de alternativas de desenvolvimento sustentável aplicados em 

vários países podem ser identificados em estudos relevantes. As diferenças são visíveis também 

no método de apresentação desses indicadores, que nem sempre podem ser encaminhados 

diretamente ao conceito de desenvolvimento sustentável, assumindo a divisão em três áreas 

(econômico, social e ambiental) (SZOPIK-DEPCZYńSKA et al., 2018). 

Louette (2007) analisa os principais indicadores de sustentabilidade em processo de 

aplicação no exterior e no Brasil, visando “ilustrar a imensa gama de instrumentos que estão 

disponíveis, servindo, assim de parâmetro para análise do que está acontecendo ao redor do 

mundo sob o tema sustentabilidade” (LOUETTE, 2007, p. 1). Paralelamente diante de tantos 

sistemas em uso, e cada um deles com diferentes objetivos, metas e definições, observa-se a 

dificuldade de entender a tendência mais ampla em termos nacionais. Um sistema que estivesse 

estreitamente vinculado a prioridades nacionais claras traria melhores resultados (BIRCH; 

LYNCH, 2012). 
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Mediante ao exposto, pode-se concluir que os indicadores são ferramentas muito 

importantes, utilizadas para tratar a informação (na forma original ou "bruta"), de modo a torná-

la acessível, traduzindo dados complexos, transformando em elementos quantificáveis e 

compreensíveis de maneira que possam ser analisados, utilizados e transmitidos aos diversos 

níveis da sociedade. Além disso, os indicadores têm a função de provocar aprendizado, 

discussão e mudanças. 

 

 

2.4.1 Índices e indicadores 

 

É comum a confusão entre o significado de indicadores e índices, ou até mesmo se achar 

que são sinônimos (SICHE et al., 2007). Os índices são valores dados a indicadores definidos 

como importantes (MAIA et al., 2001).  Para se obter índices, é necessário construir indicadores, 

que por sua vez são construídos com dados analisados a partir de um conjunto de dados 

primários. 

Em outras palavras, a utilização de indicadores facilita a forma como se apresentam as 

informações, realizado de acordo com as diferentes etapas do processo de tomada de decisão. Na 

base da pirâmide (Figura 7) estão os dados brutos que serão analisados e interpretados (dados 

primários, seu público específico são os cientistas/pesquisadores). A seguir, serão transformados 

em dados (esses são utilizados por políticos e gestores na tomada de decisões estratégicas e 

operacionais) e por fim, sintetizados em indicadores, facilitando o processo de apresentação das 

informações (exibidos para o público em geral).  

 

Figura 7 – Pirâmide de informação associada ao tipo de utilizador 

 

 
Fonte: USEPA/FSU apud DGA (2000) 
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Os indicadores precisam ser os mais específicos possíveis, além de sensíveis a mudanças 

de acordo com as condições de interesse específicas, cientificamente confiáveis, imparciais e 

representativos, propiciando o máximo de benefício e utilidade (RAMOS, 1997). 

Outra definição acerca de indicadores é dada pela Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE, 1993): consiste em um parâmetro ou valor derivado de 

parâmetros que fornecem informações sobre o estado do ambiente. Assim, os indicadores finais 

são formados por agregação de dados primários, ou de dados analisados ou, ainda, por 

indicadores primários (BOLLMANN, 2001). O objetivo principal dos indicadores é possibilitar 

a comparação entre informações em um dado intervalo de tempo (HOLDEN, 2006). 

Existem dois tipos de indicadores que podem ser pontuados de acordo com sua 

elaboração (LÜTZKENDORF; BALOUKTSI, 2017): 

 top-down, ou guiada por especialistas: baseada em conhecimento e considera, por 

exemplo, padrões internacionais e nacionais e, se existem, estratégias para a 

sustentabilidade nacionais, regionais ou locais;  

 bottom-up, ou guiada pelos cidadãos: baseada em experiências e redes locais, 

envolvimento do público, proporcionando uma base de identificação de deficiências e 

problemas locais. 

A partir da utilização dos indicadores de sustentabilidade, gera-se o Índice de 

Sustentabilidade, que é uma forma de sintetizar, matematicamente, uma série de informações 

quantitativas e semi-quantitativas. Cada índice, ao final, gerará um valor numérico, que será o 

resultado de operações matemáticas com as informações que utiliza, e, que quando comparado a 

uma escala padrão, avaliará a sustentabilidade (KRONEMBERGER et al., 2008).  

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os indicadores não devem ser 

utilizados apenas para os interesses do poder público, como forma de avaliar a eficiência e 

eficácia das políticas. Eles precisam atender aos interesses da população, tornando-se 

instrumento de cidadania (CÂMARA, 2002). Fernandes (2004) reforça a ideia de que os 

indicadores precisam cumprir com sua função, ou seja, simplesmente indicar os caminhos para a 

avaliação, para a discussão e a percepção da sustentabilidade, cabendo a quem os utiliza realizar 

as demais etapas. 

Já para Agência Portuguesa para o Meio Ambiente (2000), um indicador é apenas uma 

medida, não um instrumento de previsão ou uma medida estatística definitiva, tampouco uma 

evidência de causalidade; ele apenas constata uma dada situação. As possíveis causas, 
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consequências ou previsões que podem ser feitas são um exercício de abstração do observador, 

de acordo com o seu nível de conhecimento e seu entendimento do mundo que o cerca.  

Sendo assim existem pontos positivos e negativos da utilização de indicadores para 

mensuração do desenvolvimento sustentável, conforme o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Vantagens e limitações dos indicadores de sustentabilidade 

VANTAGENS LIMITAÇÕES 

 Avaliação dos níveis de desenvolvimento 

sustentável.  

 Capacidade de sintetizar a informação de 

caráter técnico/científico; 

 Identificação das variáveis-chave do 

sistema; 

 Facilidade de transmitir a informação; 

 Bom instrumento de apoio à decisão e aos 

processos de gestão ambiental; 

 Sublinhar a existência de tendências; 

 Possibilidade de comparação com padrões 

e/ou metas pré-definidas. 

 Inexistência de informação base; 

 Dificuldades na definição de expressões 

matemáticas que melhor traduzam os 

parâmetros selecionados; 

 Perda de informação nos processos de 

agregação dos dados; 

 Diferentes critérios na definição dos 

limites de variação do índice em relação 

às imposições estabelecidas; 

 Ausência de critérios robustos para 

seleção de alguns indicadores; 

 Dificuldades na aplicação em 

determinadas áreas como o ordenamento 

do território e a paisagem. 
 

Fonte: DGA (2000) 
 

 

Para Dahl (1997), o principal objetivo dos indicadores é fornecer um retrato da situação 

de sustentabilidade de forma simplificada, apesar da incerteza e da complexidade. O autor ainda 

observa que existe muita diferença entre os países, por exemplo, a diversidade cultural e 

condições diferentes de desenvolvimento como fatores relevantes na construção dos indicadores. 

 

 

2.4.2 Indicadores de cidades sustentáveis 

 

Foi a partir dos anos 70, e início dos anos 80, que os indicadores ambientais passaram a 

ser utilizados na elaboração e divulgação dos relatórios sobre o estado do meio ambiente. No 

final da década de 80, a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) 

solicitou um conjunto de indicadores ambientais (KLIGERMAN, 2007). Anos depois passou a 

integrar, na Rio 92, além de aparecer no capítulo 40 da Agenda 21, da seguinte forma:  

Indicadores do desenvolvimento sustentável necessitam ser desenvolvidos a fim 

de proporcionar uma base sólida para a tomada de decisão em todos os níveis e 
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para contribuir para a sustentabilidade autorregulada do sistema integrado meio 

ambiente e desenvolvimento. 

 

A utilização de indicadores de sustentabilidade ambiental cresceu bastante durante a 

década de 90, mais especificamente em sua segunda metade, principalmente por parte de 

organismos governamentais, não-governamentais, institutos de pesquisa e universidades em todo 

o mundo. Muitas conferências acerca desse tema já foram organizadas, principalmente por 

entidades internacionais, bem como outras iniciativas de pesquisadores ligados a algumas 

instituições governamentais e/ou universitárias (MARZALL; ALMEIDA, 2000). 

As cidades são cada vez mais desafiadas a melhorar sua competitividade. Indicadores de 

desempenho podem ser utilizados como um elemento importante para interpretar o sucesso do 

regime político adotado pelo município. Cidades com um conjunto de indicadores econômicos, 

sociais e ambientais alcançam níveis superiores, têm um potencial de apresentar melhores 

condições de vida para seus habitantes, pois podem utilizá-los para implantar políticas públicas 

mais direcionadas às suas necessidades (MACHADO JUNIOR et al., 2018). 

A relação entre a urbanização e desenvolvimento sustentável é dinâmica em diferentes 

períodos. É importante para as decisões políticas e aos planejadores para entender o desempenho 

da sustentabilidade urbana na formulação de estratégias adequadas para orientar a urbanização 

(YANG, 2018). 

Devido à vasta utilização de indicadores no ambiente urbano, houve um aumento 

significativo de modelos criados para dar suporte na análise dos indicadores de sustentabilidade. 

As organizações internacionais se empenharam para identificar os indicadores e índices que 

comparam a situação de diferentes cidades e também no acompanhamento dos objetivos em 

comuns que tinham a intenção de melhorar a qualidade de vida. No entanto, de forma geral, 

muitos dos indicadores “foram construídos para atender cenários específicos de tomada de 

decisão, cuja replicabilidade em diferentes realidades deve ser analisada com o devido cuidado” 

(MALHEIROS; COUTINHO; PHILIPPI JR, 2012, p. 8). 

De modo geral, os indicadores são classificados de acordo com as dimensões da 

sustentabilidade, por exemplo, mudanças climáticas (dimensão ambiental) podem gerar 

problemas relacionados à saúde e conforto (dimensão social) e a custos externos para a 

sociedade (dimensão econômica). A junção de todos eles formam os indicadores de 

sustentabilidade urbana (LÜTZKENDORF; BALOUKTSI, 2017). 
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A obtenção e uso de indicadores de sustentabilidade urbana faz-se necessário, pois 

permitem:  

 Identificar problemas, potencialidades e oportunidades; 

 Envolver e informa cidadãos, além de poderes públicos; 

 Medir o progresso e avalia quantitativamente o sucesso das políticas e dos 

programas; 

 Sintetizar realidades complexas e multidimensionais, auxiliando a tomada de 

decisão; 

 Definir objetivos e auxilia o desenvolvimento sustentável. 

 

No entanto, é possível observar algumas desvantagens, como, por exemplo, a 

indisponibilidade de dados padronizados abertos e comparáveis, bem como a variedade de 

indicadores que dificultam a padronização desse sistema (KLOPP, 2017). Por isso esta pesquisa 

restringe sua abordagem aos indicadores estabelecidos pela ABNT NBR ISO 37120:2017, que é 

apresentada na próxima seção. 

 

 

2.5 NORMA ABNT NBR ISO 37120:2017  

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) apresentou em 18 de janeiro de 

2017 a primeira norma técnica brasileira para o desenvolvimento de cidades sustentáveis, com 

indicadores pré-estabelecidos que permitem aos municípios mensurar e comparar seu 

desempenho (PACHECO, 2017). 

A norma brasileira é uma tradução da norma internacional ISO 37120:2014 – Sustainable 

development of communities – Indicators for city services and quality of life - lançada 

oficialmente durante a Cúpula das Cidades Globais (Global Cities Summit), que preservou seu 

rigor e metodologia. O documento ainda passou por diversas adaptações ao contexto brasileiro, 

como a definição de “favelas”, termo que, no Brasil, também pode aparecer como 

“assentamentos precários” ou “aglomerados subnormais”, tal como utilizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Conforme Simões (2017), o trabalho de estudo e tradução da norma foi realizado pela 

Comissão de Estudos Especial 268 da ABNT, coordenada pelo professor Eng. Alex Abiko do 

Departamento de Engenharia de Construção Civil (PCC) da Escola Politécnica da Universidade 
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de São Paulo (Poli-USP). Apesar de a norma não ser obrigatória, os indicadores oferecem uma 

padronização para avaliar a sustentabilidade das cidades. No entanto, as mudanças de fato, 

dependem do comprometimento e vontade política das gestões municipais.  

Nos diversos países ao redor do mundo, existem muitas maneiras para medir a 

sustentabilidade das cidades, cada uma considerando as particularidades e o contexto específico 

da região onde foram desenvolvidas. Porém esta norma se destaca devido à sua abrangência e 

universalidade, pois ela vincula o melhor de todas em uma única norma. Dessa forma, ela se 

tornou o melhor sistema para se apurar e evidenciar os indicadores, porque é resultado da 

discussão e trabalho de uma entidade que reúne quase todos os países do mundo, dando maior 

credibilidade e torna a norma internacional (PRESTES et al., 2018).  

No Brasil o processo de tradução e adaptação da norma contou com a participação de 

diversas instituições e órgãos públicos como o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica 

Federal, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a Câmara Brasileira da Indústria da 

Construção (CBIC), o Sindicato da Habitação (Secovi), o Conselho Brasileiro de Construção 

Sustentável (CBCS) e membros da Poli-USP. 

Segundo Pacheco (2017), a ABNT NBR ISO 37120:2017 propõe indicadores para 

orientar e medir, de forma uniforme, o desempenho de serviços urbanos e da qualidade de vida. 

Esses indicadores correspondem a diversos setores relacionados à sustentabilidade urbana, sendo 

assim a norma surgiu tendo como principais objetivos: 

 

 Ser uma ferramenta capaz de avaliar os pontos críticos da cidade; 

 Medir seu desempenho no que diz respeito aos serviços ofertados; 

 Ajudar os gestores nas tomadas de decisão e planejamento; 

 Ajudar pesquisadores em busca de um desenvolvimento sustentável; 

 Permitir a comparação entre o desempenho das cidades ao longo do tempo e de uma 

em relação à outra;  

 Compartilhar boas práticas entre as cidades.  

 

A implementação dessa norma propicia espaços mais resilientes, prósperos e que 

atendam às necessidades de serviço e qualidade de vida de sua população. Pode ser feita por 

cidades, municípios ou governos locais de qualquer tamanho, em qualquer localidade, como 

previsto em seu escopo. Alguns benefícios da aplicação da ISO 37120:2014, foram sintetizados 

no Quadro 5. 
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Quadro 5 – Benefícios da aplicação ISO 37120:2014 

a.      Metas e parâmetros internacionais de comparação; 

b.      Maior eficácia da governança e dos serviços ofertados; 

c.      Valores de referência locais, auxiliando no planejamento; 

d.      Tomada de decisão mais consciente por parte de políticos e gestores; 

e.      Certificação de cidades sustentáveis; 

f.       Troca de experiências entre as cidades; 

g.      Reconhecimento por parte de entidades internacionais e do governo; 

h.      Criação de uma referência para o desenvolvimento sustentável; 

i.       Aumento da transparência das informações; 

j.       Adoção de indicadores confiáveis, permitindo uma visão global. 
 

Fonte: ISO 37120 (2014) 

 

 

2.5.1 Estrutura normativa 

 

A norma é composta por um conjunto de 138 indicadores. De acordo com Almeida e 

Gonçalves (2018), são estruturados por categorias e dividem-se em três tipos: 

 

 INDICADORES ESSENCIAIS: são considerados indispensáveis para direcionar e 

avaliar o desempenho da gestão dos serviços urbanos e a qualidade de vida, portanto 

são essenciais na implementação desta norma.  

 INDICADORES DE APOIO: têm função complementar, a fim de se obter melhores 

práticas é conveniente que também sejam aplicados.  

 INDICADORES DE PERFIL: têm a função de servir como uma referência, pois 

fornecem estatísticas básicas e informações do contexto para auxiliar na identificação 

de quais cidades são interessantes para comparações aos pares. 

 

Os indicadores essenciais e de apoio são divididos em 17 temas, de acordo com o tripé da 

sustentabilidade, levando em consideração os aspectos sociais, econômicos e ambientais. Para 

Couto (2018), tais seções visam apenas a representação de diferentes setores ou serviços 

urbanos, não havendo nenhuma hierarquia entre elas. Ambos estão presentes no Anexo A4 da 

norma e estão estruturados, de maneira concisa, como apresentado na Tabela 1.  

                                                 
4 O Anexo A compõe também as seções de 1 a 4 que são referentes ao: Escopo, às Referências Normativas, aos 

Termos e Definições e aos Indicadores das Cidades. 
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Tabela 1 – Subdivisão dos indicadores da ABNT NBR ISO 37120:2017 

SEÇÃO TEMAS ESSENCIAIS APOIO 

5 Economia 3 4 

6 Educação 4 3 

7 Energia 4 3 

8 Meio ambiente 3 5 

9 Finanças 1 3 

10 Resposta a incêndios e emergências 3 3 

11 Governança 2 4 

12 Saúde 4 3 

13 Recreação 0 2 

14 Segurança 2 3 

15 Habitação 1 2 

16 Resíduos sólidos 3 7 

17 Telecomunicações e inovação 2 1 

18 Transporte 4 5 

19 Planejamento urbano 1 3 

20 Esgotos 5 0 

21 Água e saneamento 4 3 

 TOTAL 46 54 

Fonte:  Adaptado da NBR ISO 37120:2017  

 

Por sua vez, Almeida (2019) complementa que os indicadores de perfil têm função 

complementar e para se obter melhores práticas é conveniente que também sejam aplicados. 

Para a interpretação de dados, a norma sugere que as cidades devam levar em consideração a 

análise do contexto vivido no momento da interpretação de resultados, pois o ambiente 

institucional local pode afetar a capacidade de aplicação de indicadores. Com essa função, os 

indicadores de perfil servem como referência, pois fornecem estatísticas básicas e informações 

do contexto para auxiliar na identificação de quais cidades são interessantes para comparações 

aos pares. A lista de Indicadores de Perfil encontra-se no Anexo B da norma e contém 38 

indicadores, divididos em cinco categorias, como apresentado no Quadro 6.  
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Quadro 6 – Indicadores de Perfil 

CATEGORIA  INDICADOR 

POPULAÇÃO 

População total da cidade 

Densidade populacional (por km²) 

Porcentagem da população do país 

Porcentagem infantil da população (0-14 anos) 

Porcentagem jovem da população (15-24 anos) 

Porcentagem adulta da população (25-64 anos) 

Porcentagem idosa da população (+ 65 anos) 

Relação homem/mulher (nº de homens por 100 mulheres) 

Variação populacional anual 

População não economicamente ativa 

Porcentagem da população que é estrangeira 

Porcentagem da população que é de novos imigrantes 

Porcentagem de residentes que não são cidadãos (naturalizados) 

HABITAÇÃO 

Número total de domicílios 

Número total de domicílios ocupados (próprios ou alugados) 

Pessoas por domicílio 

Densidade de domicílios (por km²) 

ECONOMIA 

Renda familiar média (USD) 

Taxa anual de inflação baseada na média dos últimos 5 anos 

Custo de vida 

Distribuição de renda (Índice Gini) 

PIB do país (USD) 

PIB per capita da cidade (USD) 

Porcentagem do PIB da cidade em função do PIB do país 

Variação da taxa de empregos baseada nos últimos 5 anos 

GOVERNO 

Tipo de administração (local, regional ou estadual) 

Orçamento operacional bruto 

Orçamento operacional bruto per capita 

Orçamento de capital bruto (USD) 

Orçamento de capital bruto per capita (USD) 

GEOGRAFIA E 

CLIMA 

Região 

Tipo de clima 

Área territorial (km²) 

Porcentagem de área não residencial (km²) 

Número de espécies nativas 

Temperatura média anual (graus Celsius) 

Precipitação média anual de chuva (mm) 

Precipitação média anual de neve (cm) 
 

Fonte: Adaptado da NBR ISO 37120:2017 (2018) 
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Esta norma apresenta requisitos rigorosos na elaboração dos indicadores de desempenho 

dos serviços urbanos e qualidade de vida. Para cada um dos indicadores, a norma determina a 

forma do cálculo, quais parâmetros devem ser levados em consideração e como os dados devem 

ser adquiridos. A norma apresenta de forma clara quais informações os indicadores podem 

traduzir, e também possíveis interpretações para estes.  

A interpretação dos indicadores propostos pela norma precisa ser feita com cuidado, 

levando-se em consideração os resultados de todos os indicadores, a fim de evitar conclusões 

distorcidas ou incompletas. Além disso, é importante lembrar-se do contexto local para fazer a 

análise dos resultados. Na versão brasileira da norma foram acrescentadas notas que informam 

como os dados requisitados podem ser encontrados no país – apontam as instituições que podem 

fornecer as informações requeridas (ABNT NBR ISO 37120:2017). 

 

 

2.5.2 Certificação 

 

O World Council on City Data (WCCD) é um conselho que faz a padronização de 

métricas urbanas e gerencia uma plataforma de dados referentes aos indicadores de 

desenvolvimento sustentável. Além disso, desenvolveu o sistema de certificação ISO 37120 e 

também o Global Cities Registry TM – uma lista internacionalmente reconhecida de cidades 

certificadas pela norma ISO 37120, de acordo com o sistema de certificação WCCD. 

Para o desenvolvimento dessa plataforma, o conselho convidou 20 cidades a adotar a 

norma. Essas cidades foram intituladas “cidades fundadoras” e englobam: Amã, Amsterdã, 

Barcelona, Bogotá, Boston, Buenos Aires, Dubai, Guadalajara, Haiphong, Helsinque, 

Joanesburgo, Londres, Los Angeles, Makati, Meca, Melbourne, Minna, Roterdã, Toronto e 

Xangai. Com relação à escolha dessas cidades, Almeida (2019, p. 24) enfatiza que: 

Grande parte das iniciativas de mensuração da sustentabilidade parte das 

capitais e metrópoles mundiais, ou seja, grandes centros urbanos já 

consolidados onde o processo de planejamento urbano é restrito e já não se faz 

tão eficiente quanto em cidades que ainda estão em processo de 

desenvolvimento, onde é possível se fazer um planejamento preventivo e não 

apenas corretivo. É razoável considerar que um dos motivos seja o fato dessas 

cidades apresentarem uma necessidade mais perceptível e urgente de adequação 

a um modelo de desenvolvimento mais sustentável, devido à dimensão dos 

problemas urbanos que elas enfrentam, além da sua visibilidade internacional 

como palco de mudanças e progresso. 

 

Os dados de todas as cidades listadas são verificados de forma independente de acordo 

com a norma ISO 37120. Dessa forma as cidades entram em um banco de dados que permite a 
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comparação sob inúmeras perspectivas. Além disso, recebem uma certificação de acordo com a 

quantidade de indicadores em concordância com a norma. Assim, as cidades podem ser 

certificadas sob diferentes categorias, conforme ilustra a Figura 8. 

 

Figura 8 – Categorias das certificações 

 

 
Fonte: Adaptado pela Autora CITYNETWCCD (2017) 

  

Atualmente o WCCD possui uma rede com 28 países e um total de 69 cidades 

certificadas que divulgam seus indicadores. Entre elas algumas possuem certificações anuais, 

possibilitando análises mais precisas com relação a seu desenvolvimento. As cidades certificadas 

e os respectivos países aos quais pertencem se encontram listadas no Quadro 7 (COUTO, 2018). 

 

 

Quadro 7 – Cidades da Plataforma Open City Data (Continua) 

País Ano Cidade Nível 

Argentina 2016 Buenos Aires Platina 

Austrália 

2017 Grande Melbourne Aspirante 

2018 Brisbane 
Platina 

2017 Melbourne 

Bélgica 2018 Aalter Platina 

Canadá 

2018 Região do Vale de Annapolis Ouro 

2017 
Cambridge; Saint-Augustin-de-

Desmaures; Shawinigan 

Platina 
2019 Guelph 

2018 
Mississauga; Oakville; Cidade 

de Québec; Welland; Whitby 

2016 Surrey; Toronto, Vaughan 
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Quadro 7 – Cidades da Plataforma Open City Data (Conclusão) 

País Ano Cidade Nível 

China 2014 Shanghai Aspirante 

Colômbia 2014 Bogotá Aspirante 

Croácia 2016 Koprivnica; Zagreb Platina 

EUA 

2018 Boston 

Platina 2017 Doral; Los Angeles; Portland 

2016 San Diego 

Finlândia 2015 Helsínqui Ouro 

Geórgia 2017 Tbilisi Platina 

Islândia 2018 Kópavogur Kópavogur Platina 

Índia 

2017 Pune 
Ouro 

2016 Surat 

2017 Ahmedabad; Vijayawada Platina 

2017 Jamshedpur Prata 

Jordânia 2015 Amã Platina 

México 

2017 Ciudad Juárez Aspirante 

2016 Guadalajara; Torreón 

Platina 
2019 Guadalupe 

2015 León 

2018 Piedras Negras 

Países Baixos 

2016 Amesterdão Ouro 

2016 Eindhoven 

Platina 
2016 Heerlen 

2014 Rotterdam 

2017 Haia; Zwolle 

Nigéria 2014 Minna Aspirante 

Noruega 2016 Oslo Platina 

Filipinas 2015 Makati Platina 

Polônia 
2018 Gdynia; Varsóvia 

Platina 
2017 Kielce 

Portugal 2017 Porto; Sintra Platina 

Arábia Saudita 

2016 Arriyadh ArRiyadh Ouro 

2015 Makkah 
Platina 

2017 Yanbu Al Sinaiyah 

África do Sul 
2016 Cidade do Cabo 

Aspirante 
2016 Joanesburgo; Tshwane 

Espanha 
2014 Barcelona 

Platina 
2015 Valência 

Taiwan 2018 Cidade de Tainan; Taipei Platina 

Emirados Árabes Unidos 2015 Dubai Platina 

Reino Unido 2015 Londres Platina 

Vietnã 2014 Haiphong Aspirante 
 

 Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado de WCCD (2018) 
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De modo geral pode-se inferir que esta norma estabelece quais requisitos que devem ser 

avaliados para se medir o nível de sustentabilidade das cidades. A composição dos indicadores 

trazidos pela ABNT NBR ISO 37120:2017 está apresentada no Apêndice A. 

 

 

2.6 DASHBOARDS PARA CIDADES 

 

As pesquisas sobre Dashboard of Sustainability foram lideradas pelo Consultative Group 

on Sustainable Development Indicators (CGSDI). Os trabalhos desse grupo iniciaram-se 

efetivamente em 1996 e, após inúmeros debates, o grupo decidiu pela criação e desenvolvimento 

de um sistema conceitual agregado que fornecesse informações sobre a direção do 

desenvolvimento e seu grau de sustentabilidade. Esse sistema ficou conhecido como “Compass 

of Sustainability”. Em 1999, o grupo concentrou-se em conectar seu trabalho com a iniciativa de 

desenvolvimento de indicadores do Bellagio Forum for Sustainable Development, o que resultou 

na criação do painel (Figura 9) que gerou o modelo denominado Dashboard of Sustainability 

(BELLEN, 2006).  

 

Figura 9 – Dashboard of Sustainability 

 

Fonte: Bellen (2006) 

 

Painéis ou dashboards urbanos estão se tornando mais comuns, como uma maneira de 

agrupar, processar, visualizar, analisar e compartilhar dados urbanos. Estas plataformas 

geralmente apresentam muitas características comuns na visão de dados relevantes para a 

operação de cidades, por meio da visualização de dados de forma simples e aplicações analíticas 

(KITCHIN; MAALSEN; MCARDLE, 2016).  
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Enquanto muitos indicadores urbanos e projetos de benchmarking são 

relativamente fechados por natureza, com os dados subjacentes, métodos 

empregados e resultados bloqueados dentro de instituições e corporações (que 

procuram vender os dados e softwares associados), tem havido um movimento 

recente para abrir dados que sustentam os indicadores e compartilhá-los com os 

cidadãos através de visualizações de dados on-line, interativo, muitas vezes 

chamado de "dashboards cidade" (KITCHIN, 2015, p. 7). 

 

A utilização contínua e constante dos dashboards de indicadores urbanos pelas partes 

interessadas é fundamental para melhoria da qualidade, disponibilidade e confiabilidade dos 

dados. A qualidade dos dados é vital para governos, organizações internacionais, sociedade civil, 

o setor privado e o público geral para tomar decisões com mais informação. A característica 

mais importante destes dashboards são suas funcionalidades integradas, graças a sua estrutura 

que permite combinar dados entre tópicos para detectar tendências, novos padrões e modelos de 

comportamento (MARSAL-LLACUNA; SEGAL, 2017). 

Um dashboard com os indicadores padronizados pela ISO 37120:2014 foi desenvolvido 

para a cidade de Skopje, capital da Macedônia (http://skopjeinfo.b1.finki.ukim.mk), com o 

objetivo de levar a plataforma mais próxima aos cidadãos, enquanto ferramenta para melhorar os 

serviços urbanos e a qualidade de vida (ZDRAVESKI et al., 2017). 

Negreiros (2018) aponta que no Brasil há algumas ferramentas desenvolvidas, na 

intenção de agregar indicadores dos municípios, tais como: o Muove Brasil 

(https://www.muovebrasil.com/#/sobre), o Datapedia (https://www.datapedia.info/public/), o 

DataViva (http://www.dataviva.info/pt/), o Meu Município (https://meumunicipio.org.br/), entre 

outros. Um observatório de vários indicadores urbanos foi desenvolvido pelo município de São 

Paulo, o Observa Sampa (http://observasampa.prefeitura.sp.gov.br/). O PlanejaSampa permite o 

acompanhamento da evolução dos indicadores e da conclusão dos marcos previstos para todas 

metas, projetos e ações do Programa de Metas da Cidade de São Paulo, para a gestão 2017-2020 

(http://planejasampa.prefeitura.sp.gov.br/). 

 

 

2.7 BENCHMARKING URBANO 

 

A utilização de indicadores como ferramenta para identificar o desempenho das cidades é 

cada vez mais utilizada e permite direcionar as ações para alcançar altos níveis de qualidade nos 

serviços e na gestão pública da cidade. Nesse sentido, os objetivos da ABNT NBR ISO 

37120:2017 se assemelham aos conceitos de benchmarking urbano, que consistem na 
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comparação de indicadores urbanos dentro e entre cidades para estabelecer como a cidade está 

se comportando em relação a outros locais ou em busca de melhores práticas (KITCHIN et al., 

2015). 

Este método teve origem no setor privado para melhoria da competitividade, mas 

atualmente se estendeu para o setor público. O processo de benchmarking envolve 

(WESTFALL; DE VILLA; ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2001): 

 

 Identificar áreas que necessitam de melhoria; 

 Decidir quais indicadores irão mensurar o desempenho; 

 Encontrar outras organizações que apresentem desempenho melhor, ou o melhor 

dentre todos estes indicadores; 

 Adotar ou adaptar as práticas destas organizações para direcionar melhores 

resultados. 

 

A metodologia de levantamento de benchmarking não consiste somente na comparação 

de uma cidade com outras, mas sim em identificar áreas críticas da cidade. O fato de comparar 

uma cidade com outras auxilia na identificação dos problemas em nível local que precisam de 

soluções (BID, 2013). 

Esse método é baseado em ideias que tratam de gestão de organizações ou melhorias de 

performances. Estas ideias incluem reproduzir “best practices” ou simplesmente realizar 

comparações de indicadores para avaliar comparativamente com modelos reconhecidos e 

possibilitar a transformação local mediante as experiências avaliadas como melhores práticas e 

se possível, trazer melhorias inéditas de performance para a cidade em questão (HELDRA et al., 

2005). 

O benchmarking auxilia tomadores de decisão a realizarem escolhas baseadas em 

melhores informações, entre casos de estudo de valores de melhor desempenho. Pode ser 

definido como um método contínuo e sistemático que consiste em identificar aprendizado e 

implementar as práticas mais eficazes (LUQUE-MARTÍNEZ; MUÑOZ-LEIVA, 2005). A 

Figura 10 ilustra o processo conceitual do benchmarking. 
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Figura 10 – Processo conceitual básico de benchmarking urbano 

 

Fonte: Luque-Martínez e Muñoz-Leiva (2005) 

 

Se o objetivo é elaborar um mecanismo responsável que leva em conta que os cidadãos 

são auditores, é crucial que o público geral seja capaz de entender e utilizar os resultados do 

benchmarking (CRUZ; MARQUES, 2014). De fato, o benchmarking pode auxiliar as 

organizações do setor público a definir metas que reflitam sua missão estratégica, que é realística 

e viável, para criar desafios válidos, e proporcionar maior eficiência e responsabilidade no 

fornecimento de serviços e melhor compreensão das necessidades dos cidadãos (LO STORTO, 

2016). 

Basicamente, o benchmarking urbano intenciona responder uma questão: ao que 

comparar, e com quê, ou seja, quais temas e tópicos considerar, e/ou quais cidades e metas são 

adequados para a comparação. O benchmarking de cidades permite uma identificação 

comparativa de elementos chave e particularidades, que auxilia a definir estratégias futuras a 

serem implementadas. Esta análise utiliza estatísticas básicas e interpretação subjetiva de dados 

convertidos em informação. Assim o benchmarking de cidades pode proporcionar altos níveis de 

qualidade na gestão pública.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Esta seção descreve todas as etapas que compõem este estudo e explica como foram 

aplicadas as ferramentas de análise descritas na seção anterior. 

 

 

3.1 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

Esta seção apresenta as etapas metodológicas utilizadas na elaboração desta dissertação, 

tendo em vista que o objetivo da pesquisa é avaliar a aplicabilidade dos indicadores da ABNT 

NBR ISO 37120:2017 por meio de estudo de caso, em uma cidade de médio porte. Para definir 

os procedimentos metodológicos é necessário classificar o tipo de pesquisa.  

Esta pesquisa é do tipo exploratória e descritiva. De acordo com Gil (1991), o principal 

objetivo de uma pesquisa exploratória é o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições 

e dentre suas principais ações estão levantamento bibliográfico, entrevistas e estudos de caso. Já 

a pesquisa descritiva objetiva relatar características de um objeto de estudo ou estabelecer 

relações entre variáveis. 

Dessa forma a primeira etapa do projeto se constitui em uma pesquisa de caráter 

bibliográfico. De acordo com Marconi e Lakatos (2012), esse tipo de pesquisa visa colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto. Sendo 

assim, o pesquisador levantará o conhecimento disponível na área, identificando as teorias 

produzidas, analisando-as e avaliando sua contribuição para auxiliar e compreender ou explicar 

o problema objeto da investigação. Então, o levantamento de fontes será feito em teses, artigos, 

periódicos, dissertações e livros relacionados com o tema principal. 

A segunda etapa desta pesquisa possui natureza de base aplicada, pois tem interesse 

prático com resultados aplicados a soluções de problemas da realidade, gerando informação para 

a solução de dificuldades específicas. Segundo Barros e Lehfeld (2000), a pesquisa de natureza 

aplicada produz informação para o bom emprego de seus resultados. Tem como objetivo a busca 

por soluções imediatas para problemas do cotidiano, para colaborar com as conclusões práticas. 

Além disso, esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa e quantitativa na forma de 

ponderar os problemas, pois, na pesquisa qualitativa o autor desenvolve ideias e conceitos a 

partir de modelos encontrados nos dados da pesquisa, ao invés de coletar os dados para 

comprovar as hipóteses preconcebidas, ou seja, é uma pesquisa indutiva (RENEKER, 1993). No 
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método indutivo, segundo Gil (1999), parte-se da observação de fatos ou fenômenos cujas 

causas desejam-se conhecer e, a seguir, procura-se compará-los com a finalidade de descobrir as 

relações existentes entre eles. 

Sendo assim, esta pesquisa não solicita o uso de métodos e técnicas estatísticas. É uma 

pesquisa descritiva, em que a fonte para a análise de informações é o ambiente natural. O 

pesquisador é o instrumento-chave, e tem como objetivo a explanação de acontecimentos e a 

imputação de definições. O Quadro 8 apresenta de forma sintetizada as classificações e tipos de 

pesquisa que melhor explicam a natureza da exploração proposta nesta dissertação.  

 

Quadro 8 – Classificação da pesquisa 

QUANTO A  TIPO 

Abordagem Qualitativa e Quantitativa 

Natureza Base aplicada 

Objetivos Exploratório, Indutivo e Descritivo 

Procedimentos técnicos Estudo de caso 

Caráter Bibliográfico 
 

Fonte: A Autora 

 

De modo geral, os processos metodológicos que estruturam esta pesquisa foram 

subdivididos em duas etapas (conceituação teórica e estudo de caso), que são descritos nas 

subseções 3.2 e 3.3. Para apresentar cada uma dessas etapas de forma sintetizada, foi elaborado 

um organograma, conforme a Figura 11, com as principais etapas realizadas ao longo da 

pesquisa, no que tange aos procedimentos metodológicos. 
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Figura 11 – Organograma da estrutura da pesquisa 

 

Fonte: A Autora 
 

 

3.2 PRIMEIRA ETAPA: CONCEITUAÇÃO TEÓRICA 

 

A conceituação teórica desta pesquisa se iniciou com uma revisão sistemática de 

literatura. A principal fonte de informações foram os artigos científicos revisados por pares, mas 

também foram utilizados livros, manuais, dissertações e monografias para desenvolver a escrita, 

interpretar dados e expandir os conhecimentos referente aos temas. 

A definição da abordagem da pesquisa auxiliou na delimitação dos assuntos a serem 

pesquisados. Dessa forma utilizou-se de palavras-chave para consultas na base de dados (Portal 

de Periódicos CAPES/MEC, ScienceDirect e SciELO). Inicialmente as buscas foram sobre 

indicadores para cidades sustentáveis, delimitando a data de publicação dentre os últimos cinco 

anos (2014-2019). Nesse formato de busca foram observadas muitas publicações acerca do tema, 

cerca de vinte mil, e para delimitar ainda mais a área da pesquisa foi utilizado o termo ISO 
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37120, que reduziu para um total de 58 artigos publicados em periódicos revisados por pares. 

Sendo assim, esse material foi revisado um a um com o objetivo de selecionar os mais relevantes 

para o desenvolvimento da dissertação.  

Embora a busca tenha reduzido a quantidade de artigos publicados em periódicos sobre o 

assunto delimitado, boa parte dos materiais encontrados apenas mencionavam a ISO 37120 em 

sua revisão de literatura (até pelo fato de ser uma norma recente). Assim foram selecionados os 

artigos que apresentavam a ISO como ferramenta do estudo, restringindo ainda mais a 

quantidade de publicações. Com isso pretendia-se encontrar estudos semelhantes que 

apresentavam critérios metodológicos para elaborar uma análise. Nesse contexto, foi possível 

selecionar o trabalho de Mapar (2017), que apresentou similaridades relevantes ao objetivo deste 

trabalho. 

Após a delimitação da revisão de literatura, a primeira etapa da pesquisa buscou 

apresentar os temas de forma sintetizada com base nas revisões bibliográficas, subdividida em 

três fases: (1) as cidades e suas relações com o meio ambiente; o desenvolvimento sustentável e 

suas contribuições para o planejamento de cidades, um levantamento de cidades sustentáveis 

focando em suas práticas e estratégias; (2) os indicadores que auxiliam a gestão de cidades 

sustentáveis; a definição da ISO 37120:2014, sua estrutura e representação na atualidade; (3) o 

conceito e definição de Benchmarking e Dashboard, suas utilizações e características. 

A compreensão dessas abordagens teóricas é fundamental e conduz para a próxima etapa 

metodológica. 

 

 

3.3 SEGUNDA ETAPA: ESTUDO DE CASO 

 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é uma investigação empírica de um fenômeno 

contemporâneo dentro de um contexto da vida real, sendo que os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos. Fonseca (2002) complementa esse conceito como um 

método de pesquisa caracterizado pelo estudo de uma entidade bem definida como um 

programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Objetiva 

conhecer em profundidade o seu “como” e os seus “porquês”, evidenciando a sua unidade e 

identidade próprias. Dessa forma, este método se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que há nela de 
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mais essencial e característico. Nesta pesquisa a fase de realização do estudo de caso foi 

composta por quatro etapas metodológicas, conforme segue. 

 

 

3.3.1 Caracterização da área de estudo 

 

A cidade de Maringá foi escolhida para o estudo de caso desta pesquisa por ter sido 

considerada a melhor cidade para se viver no Brasil, nos anos de 2017 e 2018, de acordo com a 

empresa de consultoria Macroplan, que analisou as áreas de saúde, educação, segurança e 

saneamento e sustentabilidade de 100 municípios brasileiros com mais de 273 mil habitantes. 

Sendo assim, a primeira etapa para aplicação do método escolhido realizou-se por meio de uma 

pesquisa documental e bibliográfica, para apresentar a área de estudo – a cidade de Maringá – 

PR. Para caracterização da cidade foram levantados dados sociais, ambientais e econômicos, por 

meio de livros, artigos, revistas, fontes digitais e cadernos técnicos.  

 

 

3.3.2 Coleta de dados da cidade 

 

Para calcular os indicadores de desenvolvimento sustentável da cidade de Maringá foi 

realizado um extenso levantamento em vários bancos de dados, relatórios, estudos e inventários 

da Prefeitura Municipal de Maringá e de diversas instituições e órgãos responsáveis pela gestão 

dos serviços urbanos. A coleta dos dados se deu paralelamente de duas formas distintas: (a) 

diretamente na prefeitura municipal e suas secretarias específicas e (b) por meio de pesquisa na 

internet em sites oficiais de dados municipais disponibilizados por reconhecidas entidades 

públicas e fundações.  

Na fase inicial priorizou-se a busca das informações de forma presencial nas secretarias 

municipais, com o objetivo de obter dados mais recentes possíveis, e também para analisar se 

elas produziam os dados básicos para composição dos indicadores ou diretamente os índices já 

calculados. Nessa fase, caso a resposta do pedido fosse negativa, era solicitada a indicação de 

possíveis locais que colheriam essas informações para a formação do indicador. Para tal etapa, 

foi elaborado um ofício (Anexo A) que foi entregue via protocolo em todas as secretarias 

estipuladas, conforme necessidade do indicador. O documento apresentava o título, objetivo e 

responsáveis pela pesquisa, e solicitava autorização para coletar os dados para fins acadêmicos. 
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Junto com o ofício, foi entregue uma lista com todos os indicadores que se esperavam encontrar 

na secretaria em questão, de acordo com os temas das sete seções de indicadores da norma 

selecionados para este estudo. 

A coleta de dados presencial iniciou-se em julho de 2019. As fontes diretas escolhidas 

para coleta foram os organismos municipais e ou regionais que são responsáveis cotidianamente 

pela coleta e organização dos dados e os principais produtores destes dados enquanto 

fornecedores de serviços, de licenciamentos, monitoramento e fiscalização de serviços públicos. 

As principais fontes de dados coletados para esta pesquisa constam no Quadro 9.  

 

 Quadro 9 – Principais fontes de dados 

LOCAL SIGLA 

Secretaria Municipal do Meio Ambiente SEMA 

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano SEPLAN 

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá IPPLAN 

Secretaria Municipal de Obras Públicas SEMOP 

Secretaria Municipal de Mobilidade SEMOB 

Secretaria Municipal de Serviços Públicos SEMUSP 

Secretaria Municipal de Educação SEDUC 

Secretaria Municipal da Fazenda SEFAZ 

Secretaria Municipal de Assistência Social SASC 

Secretaria Municipal de Saúde SAUDE 

Secretaria Municipal de Recursos Humanos RHPMM 

Agência do Trabalhador de Maringá  

Gabinete do Prefeito GAPRE 

Geoprocessamento GEOPMM 

Polícia Militar de Maringá (4º Batalhão)  

Corpo de Bombeiro de Maringá (Quartel Central)  

Companhia de Saneamento do Paraná SANEPAR 

Companhia Paranaense de Energia COPEL 

Instituto Ambiental do Paraná IAP 

Fórum da Comarca de Maringá  

Escritório do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE 

Fonte: A Autora 

 

Após a fase inicial da coleta de dados presencial iniciou-se a fase seguinte, em que 

buscou-se identificar as fontes para o levantamento dos demais dados dos indicadores da ABNT 

NBR ISO 37120:2017, que compreendem bases de dados disponibilizadas em meio digital e 

válidos para os âmbitos nacional, estadual e municipal. A busca partiu de dados administrativos, 
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gerados no âmbito dos programas ou em outros cadastros oficiais, e paralelamente de estatísticas 

públicas, produzidas pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – e outras 

instituições. Várias são as publicações e plataformas com dados para indicadores diversos, sejam 

ou não urbanos. No Quadro 10 relacionam-se as principais fontes identificadas e consultadas 

nesta etapa. 

 
Quadro 10 – Fontes de dados consultadas 

INSTITUIÇÃO INFORMAÇÕES REF. 

ANATEL - Agência Nacional de 

Telecomunicações 
 ANATEL 

(2019) 

ANEEL – Agência Nacional de 

Energia Elétrica 
 ANEEL 

(2019) 

IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística @Cidades, 

Perfil dos Municípios Brasileiros 

Características demográficas, habitação, 

escolaridade, população ocupada, renda, 

etc, com dados agregados por 
município e por setor censitário 

IBGE 

(2019) 

INPI - Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial 
Estatísticas, Anuário Estatístico de 
Propriedade Industrial 

 

INPI 

(2019) 

Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e 
Comunicações 

Dados do Setor de Comunicações - 
Informações 

MCTIC 

(2019) 

Ministério da Educação INEP – 

Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira 

Censo escolar: estudantes, docentes, 

equipamentos 

 

INEP 

(2019) 

Ministério da Saúde DATASUS - 
Departamento de Informática do 
SUS 

Óbitos, mortalidade, 
equipamentos, profissionais 

DATASUS 

(2019) 

Ministério das Cidades SNIS - 
Sistema Nacional de Indicadores de 
Saneamento 

 

Série histórica 

 

SNIS (2019) 

TSE - Tribunal Superior Eleitoral Estatísticas eleitorais TSE (2016) 

Fonte: A Autora 

 

As fontes consultadas para cada indicador individualmente estão devidamente 

identificadas no Apêndice A – Memorial de Cálculo, juntamente com todo o material 

documentado, e os respectivos índices calculados. De forma geral o procedimento desta fase 
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consiste no levantamento de dados, totalizando 17 seções temáticas que juntas somam 138 

indicadores, sendo 46 essenciais, 54 de apoio e 38 de perfil. 

 

 

3.3.3 Análise comparativa 

 

Finalizada a coleta de dados da cidade, que culminou no cálculo dos indicadores de 

desenvolvimento sustentável – a princípio a ideia era realizar uma análise comparativa entre 

cidades de médio porte que apresentassem índices satisfatórios (cidades tidas como modelo), 

porém o site World Council on City Data (WCCD) só divulga o banco de dados para as cidades 

certificadas pela ISO 37120, ou seja, o público em geral tem acesso restrito apenas aos gráficos 

percentuais sem os valores absolutos para os indicadores. 

Dessa forma, buscou-se adaptar as estratégias para manter o método proposto e o 

benchmarking urbano foi realizado entre cidades que já disponibilizaram seus dados em outras 

pesquisas correlatas (COUTO, 2018; NEGREIROS, 2018). Sendo assim, foram selecionadas 

duas cidades brasileiras (Rio de Janeiro/RJ e Sorocaba/SP) e quatro cidades da América Latina 

(Bogotá, na Colômbia; Buenos Aires, na Argentina; e Guadalajara e León, no México). 

Após escolhidas as cidades, buscou-se realizar a análise dos dados com a ferramenta 

Dashboard de Indicadores. Este método foi escolhido por frequentemente ser utilizado para 

analisar indicadores, sendo utilizado no Brasil por importantes instituições como, por exemplo, o 

IBGE. O método consiste basicamente num conjunto de representações gráficas e dinâmicas de 

dados, as quais podem ser ajustadas pelo usuário, de acordo com as informações de maior 

interesse, tornando o processo de análise mais visual e rápido. Desse modo, foi possível 

identificar os indicadores que apresentaram resultados mais discrepantes, evidenciando os 

pontos fortes e fracos de cada cidade e as observações pertinentes. 

Para a documentação e análise, os dados coletados foram salvos em planilhas criadas no 

programa Microsoft Excel, como banco de dados, a partir do qual foram gerados gráficos que 

foram arranjados estrategicamente de modo a formar um painel de indicadores aqui chamado de 

Dashboard, e posteriormente empregados na aplicação do processo de Benchmarking. O painel 

é composto por 100 gráficos que correlacionam os índices das cidades ressaltando a média entre 

elas, dispostos por seção. Com relação aos procedimentos técnicos para a criação desse painel, 

foram adotadas as seguintes etapas: 

 Criação de banco de dados coletados em planilha do Excel; 
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 Criação de planilhas dinâmicas com os dados necessários; 

 Criação de gráficos dinâmicos de acordo com as análises a serem feitas; 

 Arranjo dos gráficos subdivididos de acordo com os temas da Norma (para 

visualização simultânea). 

 

Já o Benchmarking, do inglês “avaliação comparativa”, foi escolhido por ser uma 

metodologia fundamentada no compartilhamento de melhores práticas. Originalmente nascido 

como ferramenta para gestão de empresas, teve seu conceito importado inclusive para a gestão 

de cidades, passando a ser reconhecido como “City Benchmarking”. As etapas envolvidas na 

aplicação dessa metodologia na pesquisa são apresentadas na Figura 12. 

 

Figura 12 – Resumo das etapas para o benchmarking urbano 

 

Fonte: A Autora 

 

 

3.3.4 Análise do nível de dificuldade para obtenção dos indicadores 

 

Esta análise tem por finalidade a apresentação e discussão das dificuldades observadas na 

obtenção dos dados (bem como sua confiabilidade) para calcular os índices. Sendo assim, foram 

estabelecidos cinco níveis de dificuldade para a obtenção dos indicadores, variando de “muito 

fácil” a “muito difícil”. Tais níveis foram criados de acordo com a maior ou menor facilidade 

para a obtenção dos dados necessários para calcular os indicadores, e a confiabilidade quanto à 

origem dessas informações, ou seja, se as fontes eram diretas, indiretas ou inacessíveis, além de 

organização, frequência e formato da apresentação dos referidos dados. 

Na etapa de coleta de dados para cálculo dos indicadores, observou-se que boa parte das 

informações necessárias, mesmo que produzidas pela cidade, não é de fácil acesso para os 

cidadãos. Alguns dados são produzidos apenas para capitais e/ou regiões metropolitanas, outros 

são restritos ao público ou difíceis de se encontrar em base de dados oficiais, e alguns dados são 

de pouca confiabilidade. 

Seleção das 
cidades

Obtenção dos 
indicadores

Comparação 
dos dados

Análise dos 
pontos fortes e 

fracos
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Com base no exposto, os indicadores foram avaliados quanto à sua disponibilidade e 

facilidade para acessar as informações necessárias para calculá-los, sendo classificados em cinco 

níveis de dificuldade de obtenção (cada um representado por uma cor). Essa análise está 

diretamente relacionada com os fatores que podem facilitar ou dificultar a aplicação da norma, 

de acordo com a realidade da cidade pesquisada no estudo de caso. Para demonstrar o nível de 

dificuldade na obtenção dos indicadores selecionados para este estudo, foi feita uma análise 

segundo os critérios estabelecidos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Critérios para classificação do nível de dificuldade na obtenção dos indicadores 

CLASSIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS 

MUITO FÁCIL 
Dados encontrados de acordo com os padrões da norma, disponível em 

bancos de dados confiáveis de reconhecimento público (ex. IBGE). 

FÁCIL 
Dados encontrados de acordo com os padrões da norma, disponível em 

sítios eletrônicos de secretarias municipais, prefeituras, instituições 

diretamente relacionadas. 

INTERMEDIÁRIO 
Indicador produzido em formato diferente ao padrão da norma, que 

necessite de cálculo/ajuste, disponível em bancos de dados na internet  

DIFÍCIL 

Dados encontrados apenas nas secretarias municipais/prefeituras e órgãos 

afins, que necessitam de ofício, protocolo e tramitação. Indicador não 

produzido, porém, pode ser calculado/obtido por meio da análise de 

relatórios e outros documentos. 

MUITO DIFÍCIL 
Indicador não produzido e/ou indisponível para localidade, ausência de 

fontes de dados.  

Fonte: Elaborado pela Autora, adaptado de Almeida (2019) 

 

O julgamento do nível de dificuldade para a obtenção dos dados foi subjetivamente 

aferido por esta pesquisadora, durante a coleta dos dados relativos a esta pesquisa, são 

apresentados no Apêndices B e C. Sendo assim, o julgamento reflete apenas as condições da 

cidade de Maringá no período de coleta de dados desta pesquisa, podendo sofrer alterações em 

outras municipalidades ou em outras gestões desta prefeitura municipal de Maringá. 

 

 

3.3.5 Elaboração de questionário e julgamento dos especialistas 

 

Para confrontar os resultados obtidos a partir das recomendações da ABNT NBR ISO 

37120:2017, para a cidade de Maringá – PR, com a opinião de especialistas que atuam na área 

de planejamento urbano na prefeitura da cidade foi elaborado um questionário (Apêndice D) 

para julgamento de especialistas, sendo assim, pelo fato da pesquisa envolver pessoas, foi 
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aprovada pelo COPEP (Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres Humanos), da 

Universidade Estadual de Maringá, o Parecer Consubstanciado do CEP, apresentado no Anexo 

C deste trabalho. Assim realizou-se a última etapa desta pesquisa, que estabeleceu os seguintes 

passos para seu desenvolvimento: 

 

a) Passo 1: Elaboração do questionário 

 

O método envolve a utilização de um questionário com múltiplas escolhas. Para sua 

elaboração foi utilizado como ponto de partida a delimitação dos assuntos a serem questionados, 

de acordo com a ABNT NBR ISO 37120:2017, assim os 17 temas estruturaram a base para as 

indagações. Nesta fase deu-se maior atenção aos assuntos relacionados com os indicadores 

essenciais. Desse modo, elaborou-se 30 perguntas que questionam acerca do desempenho da 

cidade em atender determinadas situações. Para cada opção foi atribuído um peso de acordo com 

a escala de Likert, de quatro pontos, com objetivo de medir o nível de concordância ou 

disconcordância ao questionamento. Dessa forma, foi possível realizar a avaliação e comparação 

dos indicadores. Definidas as questões utilizou-se da ferramenta Google Forms para criar o 

questionário.  

 

b) Passo 2: Participantes da pesquisa 

 

Seguindo os mesmos critérios utilizados por Mapar (2017), para garantir a validade do 

resultado buscou-se a confiança no julgamento de especialistas que trabalham diretamente com o 

planejamento urbano da cidade. Sendo assim, ficou definida a participação de membros do 

IPPLAM (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá), que se trata de uma 

secretaria municipal criada de acordo com a Lei Complementar Nº 1.117/2018. O IPPLAM tem 

como ponto de partida três linhas de trabalho: (1) Gestão de informações, pesquisa e 

planejamento; (2) Gestão territorial; (3) Planos e projetos. O instituto recém formado na cidade 

tem como principal tarefa revisar o Plano Diretor - Lei Complementar Nº 632/2006 (documento 

de lei que rege o crescimento da cidade nos próximos 10 anos). Essa secretaria foi escolhida, 

pois reúne profissionais especialistas no desenvolvimento e planejamento urbano do município. 

Atualmente conta com 24 funcionários, sendo 12 especialistas (6 Arquitetos, 2 Engenheiros 

Civis, 1 Biólogo, 1 Economista, 1 Engenheiro Ambiental, 1 Geógrafo). Pretendeu-se selecionar 
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entre 8 a 12 especialistas, mesma quantidade adotada por Mapar (2017), pois limitar a 

quantidade de membros facilita o controle da pesquisa.  

 

c) Passo 3: Aplicação de questionários 

 

Foi protocolado, na Prefeitura de Maringá – PR, um oficio (Anexo B) solicitando a 

permissão dos especialistas do planejamento urbano municipal para participarem da pesquisa de 

forma anônima e espontânea. Depois da aprovação desta solicitação, foi entregue na secretaria 

do IPPLAM, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) destinado aos participantes 

e apresentado no Apêndice E. No mês de fevereiro de 2020 foi encaminhado, via e-mail, o link 

do questionário e também todas as informações necessárias para o preenchimento, tais como: 

composição do questionário, contato para esclarecimento de dúvidas e média de tempo 

necessário para o preenchimento.  

Os profissionais que concordaram em responder o questionário tiveram um prazo de 21 

dias para encaminhar a resposta via e-mail. Depois desse prazo foi enviado um lembrete para os 

participantes que ainda não haviam retornado suas respostas. Também, antes de submeter o 

questionário para os especialistas, o objetivo do estudo foi descrito para eles na primeira parte do 

questionário. Assim, para evitar respostas combinadas, os pesquisadores foram convidados a 

considerar os seguintes pontos: (1) as respostas dos inquiridos representam apenas a sua opinião 

individual e não da secretaria a que pertencem (IPPLAM); (2) não existem respostas certas ou 

erradas. Por isso foi solicitado que respondessem de forma espontânea e sincera a todas as 

questões. 

 

d) Passo 4: Análise e considerações dos resultados 

 

Após receber os questionários respondidos, os dados foram processados utilizando-se o 

software Excel. Nesta etapa foi feito o processamento dos julgamentos levantados, aplicaram-se 

os pesos relativos a cada uma das respostas e assim foi possível estabelecer uma lista com os 

temas dos indicadores dispostos hierarquicamente frente as opiniões dos especialistas. A análise 

dessa lista forneceu parâmetros para selecionar os indicadores mais relevantes na determinação 

do nível de sustentabilidade de cidades de médio porte, compondo uma ferramenta que tem 

como base a simplificação dos indicadores propostos pela ABNT NBR ISO 37120:2017. Os 
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resultados alcançados foram analisados e confrontados com propostas apresentadas por outros 

pesquisadores.   
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4 ESTUDO DE CASO 

 

Nesta seção estão descritos os resultados obtidos nesta pesquisa, suas respectivas análises 

e discussões. A seção inicia com a caracterização da cidade de Maringá – PR, escolhida como 

objeto do estudo de caso. São apresentados o processo histórico de fundação e urbanização da 

cidade, até suas características atuais, além de temáticas relacionadas ao planejamento urbano, 

infraestrutura verde e morfologia da paisagem. 

Posteriormente, são apresentados os resultados dos indicadores da ABNT NBR ISO 

37120:2017, em forma de gráficos gerados por meio do Dashboard de Indicadores, e suas 

respectivas análises, ressaltando os pontos fortes e fracos observados nos indicadores da cidade. 

Na sequência, os indicadores foram avaliados quanto à sua disponibilidade e facilidade 

para acessar as informações necessárias para calculá-los, sendo classificados em cinco níveis de 

dificuldade de obtenção, tendo em vista que essa análise está diretamente relacionada com os 

fatores que podem facilitar ou dificultar a aplicação da norma. 

Por fim, é apresentado o resultado da percepçãoda sustentabilidade, de acordo com o 

julgamento de especialistas da área do planejamento urbano da cidade de de Maringá – PR. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA CIDADE DE MARINGÁ – PR  

 

Fundada a 10 de maio de 1947 e localizada na região norte-central do Estado do Paraná, 

Maringá teve as “mais avançadas normas de planejamento, projetada pelo urbanista Jorge de 

Macedo Vieira” (LUZ, 1997, p. 46). Foi uma das primeiras cidades desenvolvidas pela 

Companhia Melhoramentos do Norte do Paraná (CMNP), que se baseou no modelo inglês de 

cidade jardim, que deveria cumprir o tecnicismo, por onde o traçado urbano expressasse uma 

funcionalidade e, mais exatamente, uma racionalidade. Conhecida como Cidade Canção, a 

cidade destaca-se por sua qualidade de vida e por ser uma das mais arborizadas do país. A 

localização geográfica do município de Maringá está ilustrada na Figura 13. 
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Figura 13 – Localização do município de Maringá 

 

 

Fonte: Site Maringa.com (2018) 

 

De acordo com Macedo (2011), a CMNP foi uma empresa privada de origem e capital 

britânico, criada no início do século XX, que se baseou nos conceitos de planejamento urbano 

britânico e em outros preceitos do urbanismo moderno da época. Produziu o planejamento 

territorial da região, resultando em parcelamento das áreas rurais e uma rede de cidades com 69 

sedes de municípios (BARNABÉ, 1989). Dentre as cidades desenvolvidas pela Companhia de 

Terras do Norte do Paraná, Maringá foi a que mais se desenvolveu, sendo núcleo atualmente de 

uma região metropolitana formada por 16 municípios. 

O traçado proposto pelo engenheiro Jorge de Macedo Vieira apresenta fortes influências 

do modelo das Garden City, determinados pelo inglês Raymond Unwin, pois o engenheiro 

conviveu profissionalmente no escritório do arquiteto Barry Parker, que era sócio de Unwin e 

projetaram juntos as cidades Letchworth (primeira cidade jardim criada na Inglaterra em 1904) e 

Hampstead (nos arredores de Londres em 1905). Além disso, Unwin foi um dos principais 

responsáveis por colocar em práticas as ideias de Ebenezer Howard. Por isso Maringá é 

considerada uma “Cidade Jardim” (MACEDO, 2011; REGO, 2001).  

Para planejar a cidade, o engenheiro não visitou o local, apenas recebeu um levantamento 

topográfico, muito bem detalhado, da área onde a futura cidade seria implantada, realizado por 

Cássio Vidigal e Gastão de Mesquita Filho. A Companhia afirma que “o projeto foi 

desenvolvido (...) com base em anteprojeto de Cássio Vidigal e Gastão de Mesquita Filho” e, por 

isso, confere a Vidigal o condicionamento das linhas mestras do plano para Maringá (CMNP, 

1977, p. 137; BONFATO, 2008). 

Apesar do projeto da cidade ser datado do ano de 1943, a fundação da cidade se deu 

quatro anos depois, quando a antiga Companhia de Terras do Norte do Paraná abriu um 
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escritório na cidade para iniciar as vendas de lotes. No ano de 1951 foi elevada à categoria de 

município, quando se desmembrou de Mandaguari (REGO, 2001). 

O engenheiro planejou a cidade partindo de um zoneamento bem definido, que 

delimitava as áreas do plano como: centro cívico, comércio e serviço, área industrial e área 

residencial. O traçado seguiu a topografia local e definiu as zonas que constituíam o plano 

(ANDRADE, 1998), ilustrado na Figura 14. O zoneamento também classificou as zonas 

residenciais por ocupação de classes, em três tipos: residencial principal, residencial popular e 

residencial operária. 

 

Figura 14 – Zoneamento de Maringá proposto por Jorge de Macedo Vieira 

 

Fonte: Andrade et al. (1999) 

 

O crescimento acelerado da cidade é alvo de várias discussões, pois existe uma 

preocupação em manter os índices de qualidade de vida elevados, preservando as áreas verdes. 

Assim Antônio (2004 apud SOUZA CAMPOS, 1997, p. 4) menciona: 

O rápido processo de urbanização de Maringá trouxe para essas terras férteis, 

oportunidades de trabalho que proporcionaram enriquecimento para alguns e 

sobrevivência para outros. Enfim, ao planejamento, destinado a 200.000 

habitantes, foi necessário algumas intervenções, visto a duplicação 

populacional, já nos anos 70 – de 70.000 habitantes na década de 1960, a cidade 

passa a contar 150.000. Segundo Souza Campos (1997), no final da década de 

1960, devido a essa vertigem populacional, a cidade vai sofrer uma “ameaça” 

no seu ordenamento. 

 

O crescimento da cidade foi tanto que, em dias atuais, ocupa o posto de terceira maior 

cidade do Estado do Paraná, possuindo índices elevados de qualidade de vida. A economia de 
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Maringá ainda é bastante dependente do agronegócio, possuindo várias cooperativas e outras 

instalações relacionadas que visam atender as áreas rurais dos municípios próximos (MACEDO, 

2011). 

Em 2018, segundo dados do IBGE (2018), a cidade de Maringá possuía uma população 

estimada de 417.010 habitantes, abrangendo uma área territorial de 487,013 km². A densidade 

populacional da cidade, em 2010, era de 733,14 hab/km² e o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM)5 era de 0,808. O IDHM de Maringá é o segundo maior do Estado, 

somente ficando atrás de Curitiba, que apresentou um valor de 0,823. Maringá é qualificada 

como uma cidade de porte médio, pois de acordo com IBGE cidades com população entre 100 

mil a 500 mil habitantes podem ser definidas dessa forma. 

Cidades de porte médio têm sido apontadas, repetidamente, nos dias atuais, 

como excelentes locais para se viver e se investir, figurando, em trabalhos 

acadêmicos e em artigos publicados nos jornais e revistas de circulação 

nacional, como “ilhas de prosperidade”, verdadeiros “eldorados”. No decorrer 

da década de 1990, a imprensa descobriu a existência de um Brasil de interior 

pujante, no qual cidades médias oferecem um pouco de tudo o que as grandes 

capitais dispõem, sem os desconfortos que as metrópoles apresentam 

(RODRIGUES, 2004, p. 11). 

 

 Recentemente Maringá foi eleita pelo segundo ano consecutivo a melhor cidade para se 

viver no Brasil, dentre o ranking das cem maiores cidades brasileiras, conforme matéria 

divulgada na Revista Exame. O resultado foi divulgado pela empresa de consultoria Macroplan, 

que para chegar a esta conclusão analisou os municípios com mais de 266 mil habitantes 

segundo 16 indicadores divididos em quatro áreas distintas: saúde, educação e cultura, segurança 

e saneamento e sustentabilidade (MAIA JUNIOR, 2018). 

 

 

4.2 APLICAÇÃO DOS INDICADORES DA ABNT NBR ISO 37120:2017  

 

A seguir estão relacionados os valores dos indicadores essenciais (E) e de apoio (A), 

propostos pela ABNT NBR ISO 37120:2017, determinados para a cidade de Maringá – PR 

(Tabela 2), o ano de referência varia entre 2010 e 2018 pois alguns dados só são produzidos de 

10 em 10 anos pelo censo demográfico do IBGE. Suas respectivas fontes de dados estão 

apresentadas no Apêndice A, bem como os dados que compõem cada indicador e as fórmulas 

utilizadas.  

                                                 
5 IDHM - mede a qualidade de vida em geral da população, leva em consideração fatores como saúde, 

educação, moradia. 
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Tabela 2 – Indicadores da NBR ISO 37120:2017 levantados para Maringá (Continua) 

N. TIPO DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE ANO 

Seção 5 - Economia        

5.1 E Taxa de desemprego da cidade 5,73 % 2010 

5.2 E 

Valor de avaliação de propriedades 

comerciais e industriais como uma 

porcentagem do valor de avaliação 

total de todas as propriedades 

__ %   

5.3 E 
Porcentagem da população abaixo da 

linha de pobreza 
1,39 % 2010 

5.4 A 
Porcentagem da população com 

emprego em tempo integral 
38,00 % 2018 

5.5 A Taxa de desemprego de jovens 9,77 % 2010 

5.6 A 
Número de empresas por 100.000 

habitantes 
6.692,52 empresas/100.000 hab 2017 

5.7 A 
Número de novas patentes por 

100.000 habitantes por ano 
12,79 patentes/100.000 hab 2017 

Seção 6 - Educação       

6.1 E 
Porcentagem da população feminina 

em idade escolar matriculada em 

escolas 
95,07 % 2010 

6.2 E 
Porcentagem de estudantes com 

ensino primário completo 
96,26 % 2018 

6.3 E 
Porcentagem de estudantes com 

ensino secundário completo 
89,71 % 2018 

6.4 E 
Relação estudante/professor no 

ensino primário 
7,70 estudantes/professor 2018 

6.5 A 
Porcentagem de população masculina 

em idade escolar matriculada em 

escolas 
94,13 % 2010 

6.6 A 
Porcentagem de população em idade 

escolar matriculada em escolas 
94,62 % 2010 

6.7 A 
Número de indivíduos com ensino 

superior completo por 100.000 

habitantes 
12.594,20 graduados/100.000 hab 2010 

Seção 7 - Energia       

7.1 E 
Uso de energia elétrica residencial 

total per capita (kWh/ano) 
859,15 kWh/ano.hab 2018 

7.2 E 
Porcentagem de habitantes da cidade 

com fornecimento regular de energia 

elétrica 
99,74 % 2010 

7.3 E 
Consumo de energia de edifícios 

públicos por ano (kWh/m2) 
__ kWh/m2   

7.4 E 

Porcentagem da energia total 

proveniente de fontes renováveis, 

como parte do consumo total de 

energia da cidade 

__ %   
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Tabela 2 – Indicadores da NBR ISO 37120:2017 levantados para Maringá    (Continua) 

N. TIPO DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE ANO 

7.5 A 
Uso total de energia elétrica per 

capita (kWh/ano) 
2.727,31 kWh/ano.hab 2018 

7.6 A 
Número médio de interrupções de 

energia elétrica por consumidor por 

ano 
0,00 interrupções 2018 

7.7 A 
Duração média das interrupções de 

energia elétrica (em horas) 
2,04 horas 2018 

Seção 8 - Meio Ambiente       

8.1 E 
Concentração de material particulado 

fino (PM 2.5) 
__ μg/m³   

8.2 E 
Concentração de material particulado 

(PM 10) 
18,2 μg/m³ 2018 

8.3 E 
Emissão de gases de efeito estufa 

medida em toneladas per capita 
__ t/hab   

8.4 A 
Concentração de NO2 (dióxido de 

nitrogênio) 
43,03 μg/m³ 2018 

8.5 A 
Concentração de SO2 (dióxido de 

enxofre) 
1,75 μg/m³ 2018 

8.6 A Concentração de O3 (ozônio) 18,25 μg/m³ 2018 

8.7 A Poluição sonora __ %   

8.8 A 
Variação percentual em número de 

espécies nativas 
__ %   

Seção 9 - Finanças       

9.1 E 

Taxa de endividamento (expansão do 

serviço da dívida como uma 

porcentagem da receita própria do 

município) 

6,61 % 2018 

9.2 A 
Despesas de capital como 

porcentagem de despesas totais 
17,91 % 2018 

9.3 A 
Porcentagem da receita própria em 

função do total das receitas 
96,16 % 2018 

9.4 A 
Porcentagem dos impostos recolhidos 

em função dos impostos cobrados 
103,57 % 2018 

Seção 10 - Resposta a Incêndio e Emergências       

10.1 E 
Número de bombeiros por 100.000 

habitantes 
37,41 bombeiros/100.000hab 2018 

10.2 E 
Número de mortes relacionadas a 

incêndios por 100.000 habitantes 
0 mortes/100.000hab 2018 

10.3 E 
Número de mortes relacionadas a 

desastres naturais por 100.000 

habitantes 
0 mortes/100.000hab 2018 

10.4 A 
Número de bombeiros voluntários e 

em tempo parcial por 100.000 

habitantes 
0 bombeiros/100.000hab 2018 

10.5 A 
Tempo de resposta dos serviços de 

emergência a partir do primeiro 

chamado 
6 minutos 2018 
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Tabela 2 – Indicadores da NBR ISO 37120:2017 levantados para Maringá    (Continua) 

N. TIPO DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE ANO 

10.6 A 
Tempo de resposta do Corpo de 

Bombeiros a partir do primeiro 

chamado 
6 minutos 2018 

Seção 11- Governança       

11.1 E 

Porcentagem de participação dos 

eleitores nas últimas eleições 

municipais em função do total de 

eleitores aptos a votar 

80,39 % 2016 

11.2 E 
Porcentagem de mulheres eleitas em 

função do número total de eleitos na 

gestão da cidade 
0,00 % 2016 

11.3 A 
Porcentagem de mulheres 

empregadas na gestão da cidade 
77,65 % 2018 

11.4 A 
Número de condenações de 

servidores da cidade por corrupção 

e/ou  suborno  por 100.000 habitantes 
__ condenações/100.000hab   

11.5 A 
Representação de cidadãos: número 

de autoridades locais eleitas para o 

cargo por 100.000 habitantes 
3,97 autoridades/100.000hab 2016 

11.6 A 
Porcentagem de eleitores registrados 

em função da população com idade 

para votar 
75,18 % 2018 

Seção 12 - Saúde       

12.1 E Expectativa média de vida 76,1 anos 2010 

12.2 E 
Número de leitos hospitalares por 

100.000 habitantes 
363,78 leitos/100.000hab 2018 

12.3 E 
Número de médicos por 100.000 

habitantes 
478,17 médicos/100.000hab 2018 

12.4 E 
Taxa de mortalidade de crianças 

menores de cinco anos a cada 1.000 

nascidos vivos 
13,25 

óbitos/1000 nascidos 

vivos 
2018 

12.5 A 
Número de pessoas da equipe de 

enfermagem e obstetrícia por 100.000 

habitantes 
31,41 obstetras/100.000hab 2018 

12.6 A 
Número de profissionais de saúde 

mental por 100.000 habitantes 
27,82 profissionais/100.000hab 2018 

12.7 A 
Taxa de suicídio por 100.000 

habitantes 
7,91 suicídios/100.000hab 2018 

Seção 13 - Recreação       

13.1 A 
Área em metros quadrados de 

espaços públicos de recreação 

cobertos per capita 
0,24 m2/hab 2018 

13.2 A 
Área em metros quadrados de 

espaços públicos de recreação ao ar 

livre per capita 
0,19 m2/hab 2018 
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 Tabela 2 – Indicadores da NBR ISO 37120:2017 levantados para Maringá    (Continua) 

N. TIPO DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE ANO 

Seção 14 - Segurança       

14.1 E 
Número de agentes de polícia por 

100.000 habitantes 
77,94 policiais/100.000hab 2018 

14.2 E 
Número de homicídios por 100.000 

habitantes 
7,43 homicídios/100.000hab 2018 

14.3 A 
Crimes contra a propriedades por 

100.000 habitantes 
2.028,49 crimes/100.000hab 2018 

14.4 A 
Tempo de resposta da polícia a partir 

do primeiro chamado 
55 minutos 2018 

14.5 A 
Taxa de crimes violentos por 100.000 

habitantes 
367,38 crimes/100.000hab 2018 

Seção 15 - Habitação       

15.1 E 
Porcentagem da população urbana 

morando em favelas 
0 % 2018 

15.2 A 
Número de sem-teto por 100.000 

habitantes 
85,61 pessoas/100.000hab 2018 

15.3 A 
Porcentagem de moradias sem títulos 

de propriedade registrados 
__ %   

Seção 16 - Resíduos sólidos       

16.1 E 
Porcentagem da população urbana 

com coleta regular de lixo 

(domiciliar) 
100 % 2018 

16.2 E 
Total de coleta de resíduos sólidos 

municipais per capita 
0,27 ton/per capita 2018 

16.3 E 
Porcentagem de resíduos sólidos 

urbanos que são reciclados 
5 % 2018 

16.4 A 
Porcentagem de resíduos sólidos 

urbanos dispostos em aterros 

sanitários 
95 % 2018 

16.5 A 
Porcentagem de resíduos sólidos 

urbanos descartados para incineração 
0 % 2018 

16.6 A 
Porcentagem de resíduos sólidos 

urbanos queimados a céu aberto 
0 % 2018 

16.7 A 
Porcentagem de resíduos sólidos 

urbanos dispostos a céu aberto 
0 % 2018 

16.8 A 
Porcentagem de resíduos sólidos 

urbanos dispostos por outros meios 
0 % 2018 

16.9 A 
Geração de resíduos perigosos per 

capita 
__ ton/hab.ano   

16.10 A 
Porcentagem de resíduos urbanos 

perigosos que são reciclados 
__ %   

Seção 17 - Telecomunicações e Inovação       

17.1 E 
Número de conexões de internet por 

100.000 habitantes 
30.794,23 conexões/100.000 hab 2018 
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Tabela 2 – Indicadores da NBR ISO 37120:2017 levantados para Maringá    (Continua) 

N. TIPO DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE ANO 

17.2 E 
Número de conexões de telefone 

celular por 100.000 habitantes 
156.500,00 conexões/100.000 hab 2018 

17.3 A 
Número de conexões de telefone fixo 

por 100.000 habitantes 
46.102,01 conexões/100.000 hab 2018 

Seção 18 - Transporte       

18.1 E 
Quilômetros de sistema de transporte 

público de alta capacidade por 

100.000 habitantes 
0 km/100.000 hab 2018 

18.2 E 
Quilômetros de sistema de transporte 

público de média capacidade por 

100.000 habitantes 
__ km/100.000 hab   

18.3 E 
Número anual de viagens em 

transporte público per capita 
44,03 viagens/hab.ano 2018 

18.4 E 
Número de automóveis privados per 

capita 
0,41 auto/hab 2018 

18.5 A 
Porcentagem de passageiros que se 

deslocam para o trabalho de forma 

alternativa ao automóvel privado 
__ %   

18.6 A 
Número de veículos motorizados de 

duas rodas per capita 
0,15 moto/hab 2018 

18.7 A 
Quilômetros de ciclovias e 

ciclofaixas por 100.000 habitantes 
9,71 km/hab 2018 

18.8 A 
Mortalidades de trânsito por 100.000 

habitantes 
12,23 mortes/100.000 hab 2018 

18.9 A 
Conectividade aérea (número de 

partidas de voos comerciais sem 

escalas) 
3.638 vôos comerciais 2018 

Seção 19 - Planejamento Urbano       

19.1 E 
Áreas verdes (hectares) por 100.000 

habitantes 
234,80 ha/100.000 hab 2018 

19.2 A 
Número de árvores plantadas 

anualmente por 100.000 habitantes 
575,53 árvores/100.000 hab 2018 

19.3 A 
Porcentagem de área de 

assentamentos informais em função 

da área total da cidade 
0 % 2018 

19.4 A Relação empregos/habitação 0,13 empregos/domicílios 2010 

Seção 20 - Esgotos       

20.1 E 

Porcentagem da população da cidade 

atendida por sistemas de coleta e 

afastamento de 

esgoto 

99,01 % 2018 

20.2 E 
Porcentagem do esgoto da cidade que 

não recebeu qualquer tratamento 
0 % 2018 

20.3 E 
Porcentagem do esgoto da cidade que 

recebe tratamento primário 
100 % 2018 
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Tabela 2 – Indicadores da NBR ISO 37120:2017 levantados para Maringá    (Conclusão) 

N. TIPO DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE ANO 

20.4 E 
Porcentagem do esgoto da cidade que 

recebe tratamento secundário 
100 % 2018 

20.5 E 
Porcentagem do esgoto da cidade que 

recebe tratamento terciário 
0 % 2018 

Seção 21 - Água e Saneamento       

21.1 E 
Porcentagem da população da cidade 

com serviço de abastecimento de 

água potável 
100 % 2018 

21.2 E 
Porcentagem da população da cidade 

com acesso sustentável a uma fonte 

de água adequada para consumo 
100 % 2018 

21.3 E 
Porcentagem da população da cidade 

com acesso a saneamento melhorado 
99 % 2018 

21.4 E 
Consumo doméstico total de água per 

capita (litros/dia) 
116,61 litros/hab.dia 2018 

21.5 A 
Consumo total de água per capita 

(litros/dia) 
140,11 litros/hab.dia 2018 

21.6 A 
Valor médio anual de horas de 

interrupção do abastecimento de água 

por domicílio 
__ horas/domicílio.ano   

21.7 A 
Porcentagem de perdas de água (água 

não faturada) 
26,81 % 2018 

 

 Fonte: A Autora 

 

Os indicadores de perfil propostos pela ABNT NBR ISO 37120:2017, por sua vez, estão 

listados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Indicadores de Perfil da ABNT NBR ISO 37120:2017 – Maringá    (Continua) 

INDICADOR VALOR FONTE/ANO 

POPULAÇÃO 

População total da cidade 357.077 IBGE (2010) 

Densidade populacional (por quilômetro quadrado) 733,14 IBGE (2010) 

Porcentagem da população do país 0,20% IBGE (2010) 

Porcentagem infantil da população (0-14 anos) 18,60% IBGE (2010) 

Porcentagem jovem da população (15-24 anos) 19,91% IBGE (2010) 

Porcentagem adulta da população (25-64 anos) 54,95% IBGE (2010) 

Porcentagem idosa da população (+65 anos) 6,54% IBGE (2010) 

Relação homem/mulher (número de homens por 100 

mulheres) 
92,65 IPARDES (2010) 

Variação populacional anual 1,86% IPARDES (2010) 

População não economicamente ativa 152.816 IBGE (2010) 
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Tabela 3 – Indicadores de Perfil da ABNT NBR ISO 37120:2017 – Maringá    (Conclusão) 

INDICADOR VALOR FONTE/ANO 

Porcentagem da população que é estrangeira 1,33 AERM (2018) 

Porcentagem da população que são novos imigrantes ------ 
 

Porcentagem de residentes que não são cidadãos 

(naturalizados) 
------ 

 

Habitação 

Número total de domicílios 96.645 IBGE (2010) 

Número total de domicílios ocupados (próprios ou 

alugados) 
84.345 IBGE (2010) 

Pessoas por domicílio 4,10 IBGE (2010) 

Densidade de domicílios (por quilômetro quadrado) ------ 
 

Economia 

Renda familiar média (US$/ano) 3.800,00 IBGE (2010) 

Taxa anual de inflação baseada na média dos últimos 5 

anos 
4,69 

 

Custo de vida ------ 
 

Distribuição de renda (Índice Gini) 0,4937 DATASUS (2010) 

PIB do país (US$) 2.208.900 (*) IBGE (2010) 

PIB per capita do país (US$) 11.224,15 (*) IBGE (2010) 

PIB per capita da cidade (US$) 75.153,00 (*) IBGE (2010) 

Porcentagem do PIB da cidade em função do PIB do país 0,03 IBGE (2010) 

Variação da taxa de empregos baseada nos últimos 5 anos ------ 
 

Orçamento de operacional bruto (US$) ------  

Orçamento de operacional bruto per capita (US$) ------  

Orçamento de capital bruto (US$) ------ 
 

Orçamento de capital bruto per capita (US$) ------ 
 

Geografia e clima 

Região América do Sul IPARDES (2010) 

Tipo de clima 
Subtropical 

úmido 
IPARDES (2010) 

Área territorial (quilômetros quadrados) 487,93 IPARDES (2010) 

Porcentagem de área não residencial (quilômetros 

quadrados) 
70% IPARDES (2010) 

Número de espécies nativas ------ 
 

Temperatura média anual (graus Celsius) 23,3ºC IPARDES (2010) 

Precipitação média anual de chuva (mm) 1500mm IPARDES (2010) 

Precipitação média anual de neve (cm) 0 
NÃO HÁ 

REGISTROS 
 

Fonte: A Autora 
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Na Figura 15 se apresenta a quantificação da obtenção dos dados para cálculo dos 

indicadores proprostos pela ABNT NBR ISO 37120:2017, expresso em porcentagem dos 

indicadores essenciais, de apoio e perfil. 

Figura 15 – Gráfico de quantificação da obtenção dos dados dos indicadores 
 

 

                                  ESSENCIAL E APOIO                          PERFIL 

 

 

 

 

Fonte: A Autora 

 

Tem-se algumas considerações a serm feitas acerca do levantamento e da obtenção dos 

valores dos indicadores da ABNT NBR ISO 37120:2017 para Maringá, a saber: 

 Embora boa parte dos indicadores da ABNT NBR ISO 37120:2017 podem ser 

obtidos a partir de fontes secundárias, tais como: IBGE, IPARDES, SNIS, etc, ou 

seja, fontes e bases de dados comuns a todos os municípios brasileiros, filtrar esses 

dados de acordo com a solicitação da norma foi, na maioria dos casos, uma atividade 

bem trabalhosa, pois cada base de dados apresenta grande diversidade de formas para 

se filtrar as informações; 

 Os indicadores não calculados são consequência da falta de monitoramento e/ou 

medição pela municipalidade ou outros órgãos responsáveis, tais como: valor de 

avaliação de propriedades comerciais e industriais como uma porcentagem do valor 

de avaliação total de todas as propriedades valor de avaliação, poluição sonora, 

concentração de material particulado fino (PM 2.5), etc. Com a identificação da falta 

desses dados e a divulgação dos benefícios de acompanhamento dos indicadores 

propostos pela ABNT NBR ISSO 37120:2017, espera-se que as cidades orientem os 

setores responsáveis quanto à compilação e divulgação dos dados em pauta; 

Indicadores Não Calculados por falta de dados 
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 Observou-se a falta de interesse de alguns órgãos públicos em fornecer dados para 

fins de pesquisa, como também a disponibilidade de alguns dados apenas para 

capitais e/ou regiões metropolitanas. 

 

 

4.3 ANÁLISE DE RESULTADOS: BENCHMARKING E DASHBOARD 

 

Nesta subseção apresentam-se os gráficos gerados por meio do Dashboard de 

Indicadores, e suas respectivas análises, ressaltando os pontos fortes e fracos observados para as 

cidades analisadas, de modo a demonstrar como pode ser aplicado o método de Benchmarking 

Urbano. A contribuição mais importante destes resultados é o potencial para geração de metas. 

Cabe salientar a dificuldade em generalizar um método para 100 indicadores tão distintos, de 

temas tão diversos, com escala, precisão e fonte dos dados diferentes. Porém a intenção foi 

agrupá-los de forma visual e compartilhando os mesmos critérios de classificação.  

Esta análise visa avaliar o desempenho da cidade de Maringá – PR, de acordo com os 

temas da ABNT NBR ISO 37120:2017, por meio do método de Benchmarking entre o conjunto 

de indicadores de desenvolvimento sustentável. Algumas informações básicas sobre as cidades 

analisadas estão expressas na Tabela 4 e podem auxiliar na interpretação dos indicadores 

apresentados. Os dados das cidades brasileiras estão de 4 a 5 anos defasados quando comparados 

com as demais cidades da tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Informações Gerais sobre as cidades  

  Sigla Cidade País 
População 

(pessoas) 

Densidade 

populacional 

(pessoas/km²) 

Ano de 

referência 

  MGA Maringá Brasil 357.077   733,14   2010 

  RJ Rio de Janeiro Brasil 6.320.446   5.266,26   2010 

  SRC Sorocaba Brasil 586.625   1.304,18   2010 

  BGT Bogotá Colômbia 7.674.366   4.835,77   2014 

  BA Buenos Aires Argentina 2.890.151   14.450,80   2015 

  GDR Guadalajara México 4.664.559   5.316,35   2015 

  LEON León México 151.477   575,83   2015 
 

Fonte: A Autora 

 

A seguir os valores de todos indicadores foram relacionados em tabelas que permitem 

facilitar a análise visual e também o ordenamento, sinalizando a média dos valores 
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disponibilizados por indicador. Nessa etapa o benchmarking foi realizado entre municípios que 

têm dados disponíveis de todos os indicadores conforme a norma ISO 37120:2017, porém cabe 

ressaltar que o ideal é promover essas comparações com cidades tidas como modelo nos temas 

abordados.  

 

 

4.3.1 Seção 5 – Economia 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação econômica das cidades, cujos resultados 

estão ilustrados na Figura 16, pode-se observar: 

a) 5.1 – A taxa de desemprego de Maringá está abaixo da média das cidades comparadas. 

Isso demonstra que a quantidade de empregos na cidade é alta quando comparada as 

demais. Este indicador obteve a 4ª colocação entre o ranking das cidades analisadas. 

b) 5.2 – Valor de avaliação de propriedades comerciais e industriais como uma 

porcentagem do valor de avaliação total de todas as propriedades. Indicador não 

calculado, pois a prefeitura municipal não dispõe das informações necessárias. 

c) 5.3 – Porcentagem da população abaixo da linha da pobreza pode ser destacada, pois a 

cidade ficou bem abaixo da média ocupando segundo lugar entre as cidades comparadas. 

d) 5.4 – Porcentagem da população com emprego em tempo integral. Maringá ficou acima 

da média, considerando que as primeiras colocadas (Buenos Aires e Rio de Janeiro) são 

capitais, a cidade teve um excelente desempenho. 

e) 5.5 – Taxa de desemprego entre jovens. Embora abaixo da média, Maringá apresenta um 

valor alto quando comparada com as demais, talvez pelo fato da cidade ser um pólo 

universitário e receber um alto número de jovens. 

f) 5.6 – Na proporção entre o número de empresas e o número de habitantes, a cidade 

apresentou o melhor desempenho. Atualmente sabe-se que existem vários projetos de 

capacitação ao empreendedor e também a cidade caminha para ser referência como um 

pólo de tecnologia da informação (TI). 

g) 5.7 – O número de novas patentes em relação ao número de habitantes diz respeito à 

capacidade de inovação tecnológica e comercial das cidades. Maringá se destaca dentre 
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as cidades avaliadas, o bom desempenho neste indicador pode se justificar pelos mesmos 

motivos do indicador anterior. 

 

Figura 16 – Dashboard Economia 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 

Fonte: A Autora 
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4.3.2 Seção 6 – Educação 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da educação das cidades confrontadas, 

ilustrados na Figura 17, pode-se observar: 

a) 6.1 – Porcentagem da população feminina em idade escolar matriculada em escolas 

apresenta valor acima da média. Isso demonstra que a evasão de mulheres em idade ativa 

para estudar está baixa no município. 

b) 6.2 – Porcentagem de estudantes com ensino primário completo. Embora esse indicador 

também esteja acima da média para a cidade de Maringá, está distante do primeiro 

colocado com uma diferença percentual de 2,2%. Tal diferença aponta para a necessidade 

de uma análise mais detalhada sobre quais estratégias são utilizadas para reduzir a taxa 

de evasão escolar. 

c) 6.3 – Porcentagem de estudantes com ensino secundário completo. Este indicador segue 

os mesmas considereações que o anterior. 

d) 6.4 – Relação estudante/professor no ensino primário. Nota-se que este indicador está 

abaixo da média e apresenta  melhor desempenho. Mesmo assim é importante monitorar 

a qualidade do serviço ofertado e se atentar para ajustá-lo, pois pode ocorrer um desgaste 

do profissional interferindo no ensino/aprendizagem. 

e) 6.5 – Porcentagem de população masculina em idade escolar matriculada em escolas. 

Indicador acima da média e com resultado dentro da normalidade. 

f) 6.6 – Porcentagem de população em idade escolar matriculada em escolas. Indicador 

acima da média com ótimo desempenho. 

g) 6.7 – Número de indivíduos com ensino superior completo por 100.000 habitantes. 

Indicador abaixo da média, porém não foram encontrados dados atualizados. Importante 

recalcular e os órgãos responsáveis compartilharem os dados com mais frequência. Este 

indicador pode não refletir com precisão a realidade de Maringá, pois trata-se de uma 

cidade com grande número de universidades (pública e privadas). 
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Figura 17 – Dashboard Educação 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 

(g)  

Fonte: A Autora  
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4.3.3 Seção 7 – Energia 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de energia das cidades, ilustrados na Figura 

18, pode-se observar: 

a) 7.1 – Uso de energia elétrica residencial per capita. No caso de Maringá, nota-se um 

indicador acima da média, o que pode levar a algumas reflexões: consumo elevado na 

categoria residencial por se tratar de cidade onde predominam as altas temperaturas em 

boa parte do ano; pouco incentivo na produção de edificações energeticamente mais 

eficientes; população com maior poder econômico para a aquisição e utilização de 

eletrodomésticos. Importante pensar em estratégias sustentáveis com relação ao consumo 

deste insumo. 

b) 7.2 – Porcentagem de habitantes da cidade com fornecimento regular de energia elétrica. 

Indicador dentro da normalidade, mostrando o bom padrão de fornecimento. 

c) 7.3 – Consumo de energia de edíficios públicos por ano. Indicador não calculado, pois a 

prefeitura municipal não soube informar as áreas dos edificios públicos. Necessário mais 

transparência à fonte de dados públicos. 

d) 7.4 – Porcentagem da energia total proveniente de fontes renováveis, como parte do 

consumo total de energia da cidade. Este indicador além de não calculado, também por 

falta de dados, apresenta nível extremo de dificuldade para obtenção dos dados, pois a 

maioria dos países ainda não dintigue a fonte geradora de energia na distribuição. 

e) 7.5 – Uso total de energia elétrica per capita. Indicador na média de consumo, podendo 

ser considerado dentro da normalidade. A diferença para o consumo residencial, ilustrado 

na Figura 16(a), reflete a quantidade de energia consumida no comércio, indústrias e 

edificações públicas do local. 

f) 7.6 – Número médio de interrupções de energia elétrica por consumidor por ano. 

Indicador abaixo da média, sem resultado expressivo. Considerado positivo, pois a falta 

de energia é solucionada o mais rápido possível. 

g) 7.7 – Duração média das interrupções de energia elétrica (em horas). Indicador também 

abaixo da média, avaliado de forma positiva, conforme considerações anteriores, pois a 

energia elétrica proporciona bem-estar aos moradores. 
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Figura 18 – Dashboard Energia 
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Fonte: A Autora 
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4.3.4 Seção 8 – Meio Ambiente 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de meio ambiente, ilustrados na Figura 19, 

pode-se observar que: 

a) 8.1 – Concentração de material particulado fino (PM 2.5). Indicador ou dados primários 

não diponivies 

b) 8.2 – Concentração de material particulado fino (PM 10). Indicador abaixo da média, 

com a melhor colocação na comparação com as outras cidades.  

c) 8.3 – Emissão de gases de efeito estufa, medida em toneladas per capita. Indicador ou dados 

primários não diponivies 

d) 8.4 – Concentração de NO2 (dióxido de nitrogênio). Indicador bem acima da média, 

indicando um provável excesso de queima de combustíveis fósseis. A origem e controle 

desse gás precisam ser melhor investigados, pois provoca chuva ácida e pode 

comprometer o sistema respiratório das pessoas.  

e) 8.5 – Concentração de SO2 (dióxido de enxofre). Indicador abaixo da média e com a 

melhor colocação na classificação com outras cidades. O dióxido de enxofre resulta da 

queima incompleta de óleo diesel, carvão e petróleo. Portanto, este indicador demonstra 

baixa participação deste gás na atmosfera de Maringá.  

f) 8.6 – Concentração de O3 (Ozônio). Indicador abaixo da média. O ozônio troposférico se 

transforma em um poluente tóxico na presença de outros poluentes (COVs, NO2 e 

outros), provocando desequilíbrios ambientais, tais como a formação do smog. 

g) 8.7 – Poluição sonora. Indicador ou dados primários não diponivies. 

h) 8.8 – Variação percentual em números de espécies nativas. Indicador não encontrado e 

com elevado nível de dificuldade para obtenção de dados. Nota-se que este indicador não 

foi determinado em todas as cidades comparadas neste estudo. 
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Figura 19 – Dashboard Meio Ambiente 
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4.3.5 Seção 9 – Finanças 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de finanças, ilustrados na Figura 20, pode-

se observar que: 

a) 9.1 – Taxa de endividamento (expansão do serviço da dívida como uma porcentagem da 

receita própria do município). Indicador abaixo da média, representando um resultado 

positivo, pois demonstra que a cidade consegue cumprir com o pagamento de suas 

dívidas a longo prazo. 

b) 9.2 – Despesas de capital como porcentagem de despesas totais. Indicador acima da 

média, demostrando que se tem investido na expansão das atividades relacionadas com 

aquisição de máquinas, equipamentos e realização de obras. 

c) 9.3 – Porcentagem da receita própria em função do total das receitas. Representa a 

porcentagem de renda do governo local, proveniente de taxas, encargos e impostos, em 

relação a todas as receitas, provenientes de outras esferas. Indicador em destaque 

demostrando a habilidade da cidade em ser eficaz no financiamento e planejamento de 

sua gestão. 

d) 9.4 – Porcentagem dos impostos recolhidos em função dos impostos cobrados. Indicador 

em destaque, representando primeiro lugar na comparação com as demais cidades 

avaliadas. Este indicador demonstra que a cidade recebe o total dos impostos cobrados. 

 

Figura 20 – Dashboard Finanças 
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(c) (d) 

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.6 Seção 10 – Resposta a Incêndio e Emergências 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação Resposta a Incêndio e Emergências, 

ilustrados na Figura 21, pode-se observar: 

a) 10.1 – Número de bombeiros por 100.000 habitantes. Este indicador coloca a cidade de 

Maringá em primeiro lugar na comparação com as demais cidades. Em conjunto com os 

demais indicadores desta dimensão, indica o bom nível de atendimento na cidade no caso 

de sinistros e outras emergências. 

b) 10.2 – Número de mortes relacionadas a incêndios por 100.000 habitantes. Indicador 

equivalente a zero, considerado excelente para a cidade. 

c) 10.3 – Número de mortes relacionadas a desastres naturais por 100.000 habitantes. 

Indicador equivalente a zero, considerado excelente para a cidade. 

d) 10.4 – Número de bombeiros voluntários e em tempo parcial por 100.000 habitantes. O 

resultado nulo deste indicador indica a possibilidade de estabelecimento de políticas de 

incentivo à participação de membros da comunidade, devidamente instruídos e 

qualificados, na qualidade de bombeiros voluntários. 

e) 10.5 – Tempo de resposta dos serviços de emergência a partir do primeiro chamado. 

Indicador abaixo da média, representando resultado muito satisfatório. Indica que os 

serviços de atendimento às emergências podem estar bem equipados e treinados. Além 

disso, o trânsito da cidade contribui para a eficácia dos atendimentos emergenciais.  
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f) 10.6 – Tempo de resposta do Corpo de Bombeiros a partir do primeiro chamado. 

Indicador abaixo da média, em primeiro lugar na comparação com as demais cidades, 

indicando resultado muito satisfatório para estes atendimentos. 

 

Figura 21 – Dashboard Resposta a Incêndio e Emergências 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.7 Seção 11 – Governança 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Governança, ilustrados na Figura 22, 

pode-se observar: 
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a) 11.1 – Porcentagem de participação dos eleitores nas últimas eleições municipais em 

função do total de eleitores aptos a votar. Indicador acima da média, com resultado 

satisfatório ocupando primeiro lugar entre as cidades comparadas. Apesar da 

obrigatoriedade do voto no Brasil, este indicador sinaliza o bom nível de envolvimento 

político dos seus cidadãos. 

b) 11.2 – Porcentagem de mulheres eleitas em função do número total de eleitos na gestão 

da cidade. Indicador com o pior resultado na comparação com as demais cidades. 

Demonstra que há a necessidade de a cidade rever as questões de representatividade 

feminina e melhorar este índice. 

c) 11.3 – Porcentagem de mulheres empregadas na gestão da cidade. Indicador com melhor 

desempenho na comparação com as demais cidades, mas passivo também de análise mais 

aprofundada sobre a distribuição desta ocupação, de acordo com o grau de importância 

da atividade.  

d) 11.4 – Número de condenações de servidores da cidade por corrupção e/ou suborno por 

100.000 habitantes. Indicador ou dados primários não diponivies. 

e) 11.5 – Representação de cidadãos: número de autoridades locais eleitas para o cargo por 

100.000 habitantes. Indicador acima da média, ocupando a segunda colocação na 

comparação, que demonstra que a cidade está bem representada no que se refere à 

quantidade de autoridades locais6. 

f) 11.6 – Porcentagem de eleitores registrados em função da população com idade para 

votar. Indicador ligeiramente abaixo da média, indicando haver espaço para melhorar o 

engajamento político dos cidadãos. 

  

                                                 
6Autoridades públicas, eleitas para cargos locais pelos cidadãos. Deve incluir todas as posições no serviço público 

relacionadas à cidade que exigem eleição ao cargo pelos seus cidadãos. Ele inclui todos os conselhos, comissões 

etc. em que os membros são eleitos pelos cidadãos, mas não inclui políticos de esferas de governo nacional ou 

estadual (ABNT NBR ISO 37120:2017). 
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Figura 22 – Dashboard Governança 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Fonte: A Autora 

4.3.8 Seção 12 – Saúde 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Saúde, ilustrados na Figura 23, pode-se 

observar: 

a) 12.1 – Expectativa média de vida. Indicador na média, com resultado satisfatório. 

b) 12.2 – Número de leitos hospitalares por 100.000 habitantes. Indicador acima da média, 

ocupando segunda posição entre as cidades comparadas.  
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c) 12.3 – Número de médicos por 100.000 habitantes. Indicador acima da média. Reflete o 

bom nível de atendimento à saúde e tem relação com os vários cursos de medicina 

implantados na cidade. 

d) 12.4 – Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1.000 nascidos 

vivos. Indicador acima da média, indicando haver espaço para ações que tenham como 

meta a redução na mortalidade infantil. 

e) 12.5 – Número de pessoas da equipe de enfermagem e obstetrícia por 100.000 habitantes. 

Indicador muito abaixo da média, por apresentar inconsistência na obtenção dos dados. 

Sugere-se recalculá-lo com dados oficiais obtidos de acordo com os critérios normativos. 

f) 12.6 – Número de profissionais de saúde mental por 100.000 habitantes. Indicador 

abaixo da média, com as mesmas considerações do indicador anterior. 

g) 12.7 – Taxa de suicídio por 100.000 habitantes. Indicador elevado e preocupante. Sugere-

se submetê-lo à comparação com dados obtidos em um mesmo ano, pois nos últimos 

anos a cidade de Maringá apresentou aumento significativo destas ocorrências. 

 

Figura 23 – Dashboard Saúde 
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(e) (f) 

 

 

(g)  

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.9 Seção 13 – Recreação 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Recreação, ilustrados na Figura 24, 

pode-se observar: 

a) 13.1 – Área em metros quadrados de espaços públicos de recreação cobertos per capita. 

Indicador na média, porém indetificou-se a desatualização dos dados, sendo 

recomendado recalcular o índice com dados confiáveis, pois os dados apresentam 

inconsistência.  

b) 13.2 – Área em metros quadrados de espaços públicos de recreação ao ar livre per capita. 

Indicador abaixo da média, ocupando a pior classificação entre as cidades comparadas. 

Porém, cabem as mesmas observações do item anterior. 
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Figura 24 – Dashboard Recreação 

  
(a) (b) 

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.10 Seção 14 – Segurança 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Segurança, ilustrados na Figura 25, 

pode-se observar: 

a) 14.1 – Número de agentes de polícia por 100.000 habitantes. Indicador bem abaixo da 

média, ocupando a pior colocação entre as cidades comparadas. Porém, cabe ressaltar 

que só foram considerados os dados da polícia militar. A cidade de Maringá conta com 

policiais civis e agentes policiais municipais. 

b) 14.2 – Número de homicídios por 100.000 habitantes. Indicador abaixo da média, sendo 

considerado positivo para o município de Maringá. No entanto, este indicador precisa ser 

observado com maiores critérios, pois há números expressivos de homicídios na região 

conurbada de Maringá (Maringá – Sarandi – Mandaguaçu).    

c) 14.3 – Crimes contra a propriedades por 100.000 habitantes. Indicador acima da média. 

Porém é necessário mais consistência na apresentação dos dados das demais cidades, 

pois talvez não contabilizaram todos os itens mencionados na norma. 

d) 14.4 – Tempo de resposta da polícia a partir do primeiro chamado. Indicador muito 

acima da média, mas há espaço para diminuição do tempo de espera pela comunidade. 

e) 14.5 – Taxa de crimes violentos por 100.000 habitantes. Indicador abaixo da média, mas 

com possibilidades e necessidade de melhorias. 
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Figura 25 – Dashboard Segurança 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.11 Seção 15 – Habitação 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Habitação, ilustrados na Figura 26, 

pode-se observar: 

a) 15.1 – Porcentagem da população urbana morando em favelas. Indicador abaixo da 

média entre as cidades, considerado muito satisfatório. Porém, as mesmas ressalvas 

indicadas no indicador 14.2 (subseção 4.3.10) em relação a conurbidade e merecem ser 

avaliadas. 
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b) 15.2 – Número de sem-teto por 100.000 habitantes. Indicador acima da média e  

considerado preocupante. Esse é um assunto que deveria ser melhor abordado pela 

municipalidade, com objetivo de reduzir o índice de pessoas sem teto.  

c) 15.3 – Porcentagem de moradias sem títulos de propriedade registrados. Indicador ou 

dados primários não diponivies. 

 

Figura 26 – Dashboard Habitação 

  
(a) (b) 

 

 

(c)  

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.12 Seção 16 – Resíduos sólidos 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação dos Resíduos Sólidos, ilustrados na Figura 
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a) 16.1 – Porcentagem da população urbana com coleta regular de resíduos sólidos 

(domiciliar). Indicador de destaque da cidade de Maringá, que demonstra que a cidade 

atende integralmente a coleta de seus resíduos sólidos. 

b) 16.2 – Total de coleta de resíduos sólidos municipais per capita. Indicador abaixo da 

média, com valor satisfatório.  
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c) 16.3 – Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados. Indicador acima da 

média e em primeiro lugar na comparação com as demais cidades, sendo considerado 

satisfatório. 

d) 16.4 – Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários. 

Indicador abaixo da média, mas dentro da normalidade podendo ser objeto de estudo para 

focar em ações que potencializem ainda mais seus valores.  

e) 16.5 – Porcentagem de resíduos sólidos urbanos para incineração. A cidade de Maringá 

não incinera seus resíduos.  

f) 16.6 – Porcentagem de resíduos sólidos urbanos queimados a céu aberto. A cidade de 

Maringá também não queima seus resíduos a céu aberto, sendo considerado muito 

satisfatório. 

g) 16.7 – Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em lixões a céu aberto. A 

cidade de Maringá dispõe seus resíduos em aterro controlado, que pode ser objeto de 

estudo para implantação de melhorias. 

h) 16.8 – Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos por outros meios. A cidade de 

Maringá não dispõe em outros meios para disposição de seus resíduos sólidos. 

i) 16.9 – Geração de resíduos perigosos per capita (toneladas). Indicador ou dados 

primários não diponivies. 

j) 16.10 – Porcentagem de resíduos urbanos perigosos não reciclados. Indicador ou dados 

primários não diponivies. 

 

Figura 27 – Dashboard Resíduos sólidos 
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Fonte: A Autora 

 

 

4.3.13 Seção 17 – Telecomunicações e Inovação 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação das Telecomunicações e Inovação, 

ilustrados na Figura 28, pode-se observar: 
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a) 17.1 – Número de conexões de internet por 100.000 habitantes. Indicador próximo à 

média das cidades comparadas. Porém observou-se inconsistência na obtenção dos 

dados.  

b) 17.2 – Número de conexões de telefone celular por 100.000 habitantes. Indicador acima 

da média entre as cidades analisadas. Porém a comparação deveria ser refeita com dados 

do mesmo ano, tendo em vista a velocidade do desenvolvimento tecnológico que influi 

nas conexões de celular. 

c) 17.3 – Número de conexões de telefone fixo por 100.000 habitantes. Indicador acima da 

média das cidades analisadas. Porém, ressalta-se que a comparação deveria ser refeita 

com dados do mesmo ano. Com o avanço da telefonia móvel, o número de conexões de 

telefone fixo vem caindo substancialmente nos últimos anos e certamente não será um 

indicador de relevância para a sustentabilidade das cidades em curto prazo. 

 

Figura 28 – Dashboard Telecomunicações e Inovação 

  
(a) (b) 

 

 

(c)  

Fonte: A Autora 
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4.3.14 Seção 18 – Transporte 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Transporte, ilustrados na Figura 29, 

pode-se observar: 

a) 18.1 – Quilômetros de sistema de transporte público de alta capacidade por 100.000 

habitantes. A cidade de Maringá não dispõe de sistema de transporte de alta capacidade. 

b) 18.2 – Quilômetros de sistema de transporte público de média capacidade por 100.000 

habitantes. Indicador não calculado, pois os dados coletados se referiam ao total de 

quilômetros rodados pelo sistema de transporte público.  

c) 18.3 – Número anual de viagens em transporte público per capita. Indicador abaixo da 

média e considerado preocupante, devendo ser tema de propostas para melhorar esse 

índice. 

d) 18.4 – Número anual de automóveis privados per capita. Indicador acima da média, que 

segue a mesma observação do anterior. 

e) 18.5 – Porcentagem de passageiros que se deslocam para o trabalho de forma alternativa 

ao automóvel privado. Indicador não calculado, mas que poderá ser calculado em anos 

futuros, pois a cidade vai finalizar seu plano de mobilidade urbana. 

f) 18.6 – Número de veículos motorizados de duas rodas per capita. Indicador muito acima 

da média e considerado preocupante, que segue a mesma observação do indicador 18.3. 

g) 18.7 – Quilômetros de ciclovias e ciclo faixas por 100.000 habitantes. Indicador acima da 

média e considerado satisfatório. A cidade de Maringá vem investindo intensamente na 

construção de ciclovias e ciclo faixas, já que o relevo da cidade é favorável para os 

deslocamentos urbanos em bicicletas. 

h) 18.8 – Mortalidade de trânsito por 100.000 habitantes. Indicador acima da média e 

ocupando primeiro lugar na comparação. É considerado muito preocupante, necessitando 

de estratégias para sua redução.  

i) 18.9 – Conectividade aérea (número de partidas de voos comerciais sem escalas). 

Indicador abaixo da média. Porém está sendo comparado apenas com grandes cidades, 

onde normalmente estão situados os principais aeroportos (Grupo 1).  
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Figura 29 – Dashboard Transporte 
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(c) (d) 
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(i)  

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.15 Seção 19 – Planejamento Urbano 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação do Planejamento Urbano, ilustrados na 

Figura 30, pode-se observar: 

a) 19.1 – Áreas verdes (hectares) por 100.000 habitantes. Indicador bem superior à média 

das cidades brasileiras analisadas. Porém, os dados não são comprovados para cidade de 

Maringá, ou seja, apenas uma estimativa, necessitando de dados oficiais e transparência 

para disponibilização. 

b) 19.2 – Número de árvores plantadas anualmente por 100.000 habitantes. Indicador 

abaixo da média, apesar de Maringá ser reconhecida nacionalmente pela quantidade de 

árvores no perímetro urbano. No entanto, também é válida aqui a mesma observação 

feita no indicador anterior. 

c) 19.3 – Porcentagem de área de assentamentos informais em função da área total da 

cidade. A cidade de Maringá não possui assentamentos informais.  

d) 19.4 – Relação empregos/habitação. Indicador com resultado inexpressivo considerando 

a inconsistência dos dados, necessitando ser recalculado de acordo com as observações 

mencionadas anteriormente.  
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Figura 30 – Dashboard Planejamento Urbano 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.16 Seção 20 – Esgotos 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Esgotos, ilustrados na Figura 31, pode-

se observar: 

a) 20.1 – Porcentagem da população urbana atendida por sistemas de coleta e afastamento 

de esgoto. Indicador acima da média, com resultado satisfatório, pois quase a totalidade 

da população é atendida pelo sistema de esgoto. 

b) 20.2 – Porcentagem de coleta de esgoto, que não recebeu qualquer tratamento. Todo o 

esgoto gerado é destinado para o tratamento. 

c) 20.3 – Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento primário. Todo o esgoto 

gerado recebe esse tipo de tratamento. 

d) 20.4 – Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento secundário. Todo o 

esgoto gerado recebe esse tipo de tratamento. 
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e) 20.5 – Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento terciário. Todo o esgoto 

gerado não necessita passar por esse tipo de tratamento, pois alcança os níveis de 

qualidade com os tratamentos primários e secundários. 

 

 

Figura 31 – Dashboard Esgotos 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

 

 

(e)  

Fonte: A Autora 

 

 

4.3.17 Seção 21 – Água e Saneamento 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Água e Saneamento, ilustrados na 

Figura 32, pode-se observar: 
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a) 21.1 – Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água 

potável. A rede de abastecimento de água atende toda a cidade de Maringá. Indicador 

acima da média e considerado satisfatório. 

b) 21.2 – Porcentagem da população da cidade com acesso a uma fonte de água adequada 

para o consumo. Indicador acima da média e considerado satisfatório, pois toda a 

população tem acesso a água adequada para consumo. 

c) 21.3 – Porcentagem da população da cidade com acesso a saneamento melhorado7. 

Indicador acima da média, considerado satisfatório.  

d) 21.4 – Consumo doméstico total de água per capita (litros por dia). Indicador dentro da 

média. Considerado satisfatório, por estar muito próximo da quantidade recomendada 

pela ONU para o consumo diário de água por habitante (110 litros). 

e) 16.5 – Consumo total de água per capita (litros por dia). Indicador abaixo da média e 

considerado satisfatório. 

f) 21.6 – Valor médio anual de horas de interrupção do abastecimento de água por 

domicílio. Indicador não calculado, pois a companhia responsável pelo abastecimento 

não disponibilizou essa informação. 

g) 21.7 – Percentagem das perdas de água (água não faturada). Indicador abaixo da média, 

mas que demonstra oportunidade para o desenvolvimento de ações que tenham como 

meta reduzir o desperdício de água nas redes de distribuição. 

 

Figura 32 – Dashboard Água e Saneamento 

  
(a) (b) 

                                                 
7Que possui instalações adequadas de disposição de dejetos que podem prevenir eficazmente contato humano, 

animal e de insetos com excrementos, por exemplo vasos sanitários com uma conexão a tratamento de esgoto 

(ABNT NBR ISO 37120:2017). 
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(c) (d) 

  
(e) (f) 

 

 

(g)  

Fonte: A Autora 

 

 

4.4 ANÁLISE DO NÍVEL DE DIFICULDADE NA OBTENÇÃO DOS INDICADORES 

 

A partir da consideração dos critérios descritos no Quadro 11, elaborou-se um gráfico 

com o resultado do nível de dificuldade da coleta de dados dos indicadores essenciais e de apoio, 

subdividido por temas de acordo com a seção da norma, conforme representado na Tabela 5 e 

Figura 33. 
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Tabela 5 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores essencial e apoio 

  MUITO FÁCIL FÁCIL INTERMEDIÁRIO DIFÍCIL MUITO DIFÍCIL 

  % % % % % 

Economia  - 29 43 14 14 

Educação  - 43 29 29 - 

Energia  - 29 43 - 29 

Meio Ambiente  - - - 50 50 

Finanças  - - 100 - - 

Resp.  Incên. e Emerg.  - - 100 - - 

Governança  - - 83 - 17 

Saúde  - 14,3 42,9 14,3 28,6 

Recreação  - - - 100 - 

Segurança  - - - 100 - 

Habitação  - - 67 - 33 

Resíduos Sólidos  - - 80 - 20 

Telecom. e Inovação  - - - 100 - 

Transporte  - 22 67 - 11 

Planejamento Urbano  - - - 75 25 

Esgotos  - - 100 - - 

Água e Saneamento  - - 85,7 - 14,3 
 

Fonte: A Autora 

 

Figura 33 – Síntese do nível de dificuldade para obtenção dos indicadores essencial e apoio 

 

 

Fonte: A Autora  
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O mesmo gráfico com o resultado do nível de dificuldade da coleta de dados, expresso 

em porcentagem foi feito para os indicadores de perfil conforme representado na Tabela 6 e 

Figura 34.  

 

Tabela 6 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores de perfil 

  MUITO FÁCIL FÁCIL INTERMEDIÁRIO DIFÍCIL MUITO DIFÍCIL 

  % % % % % 

População 23 15 31 8 23 

Economia  - 18 18 27 55 

Habitação -  - 75 - 25 
 

Fonte: A Autora 

 

Figura 34 – Síntese do nível de dificuldade para obtenção dos indicadores perfil 

 

Fonte: A Autora 

 

A Figura 35 apresenta, de forma geral, o percentual de dificuldade para a obtenção dos 

indicadores da ABNT NBR ISO 37120:2017.  

 

Figura 35 – Porcentual do nível de dificuldade para obtenção dos indicadores 
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As tabelas com a planilha de análise do nível de dificuldade para obtenção dos 

indicadores (essencial, apoio e perfil) encontram-se nos Apêndices B e C deste trabalho. 

Elaborou-se também de forma resumida, uma escala de satisfação para medir o desempenho do 

nível de dificuldade na obtenção dos indicadores, conforme ilustra a Figura 36. 

 

Figura 36 – Escala de satisfação  

 

Fonte: A Autora 

 

Para calcular o nível de dificuldade de encontrar cada indicador da norma ISO 

3710:2017, foi utilizado uma Equação [1]: em que (ND) representa o nível de dificuldade, (x) 

representa o número de atribuições. (P) representa o peso atribuído a cada grau de dificuldade, 

conforme Tabela 7, e (I) representa o número de indicadores da seção.  

 

ND= ∑x . P / (5 . I )  [1] 

      

Tabela 7 – Pesos atribuídos conforme o grau de dificuldade 

Nível satisfação Peso (P) 

Muito fácil  

Fácil  

Intermediário 

Difícil 

Muito difícil  

1 

2 

3 

4 

5 

Fonte: A Autora 
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Tabela 8 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores essencial e apoio 
 

OTIMO BOM REGULAR RUIM PESSIMO  

Educação        X   0,63 

Finanças      X     0,57 

Resposta a Incêndios e 

Emergências  
      X   0,66 

Transporte          X 0,90 

Esgotos      X     0,60 

Economia      X     0,60 

Energia        X   0,67 

Água e Saneamento        X   0,71 

Governança        X   0,80 

Resíduos Sólidos        X   0,80 

Saúde        X   0,73 

Habitação        X   0,68 

Recreação        X   0,80 

Segurança      X     0,60 

Telecomunicações e Inovação          X 0,85 

Planejamento Urbano      X     0,60 

Meio Ambiente        X   0,66 
 

Fonte: A Autora 

 

 

As considerações relevantes, observadas na fase de coleta de dados, referente a obtenção 

dos indicadores estão apresentas de forma detalhada no Quadro 12, que também ilustra 

sinteticamente por meio de um gráfico que indica o nível de dificuldade subdividido de acordo 

com cada seção da norma ABNT NBR ISO 37120:2017. 
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Quadro 12 – Detalhamento do nível de dificuldade (Continua) 

CONSIDERAÇÕES NÍVEL 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Economia da cidade, pode-

se observar que de modo geral essa seção obteve resultado parcialmente 

insatisfatório na coleta de dados dos indicadores, pois houve dificuldade em 

adquirir dados atualizados.  
 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Educação da cidade, pode-se 

observar que de modo geral essa seção obteve resultado satisfatório na coleta 

de dados dos indicadores, pois os dados encontrados além de atualizados são 

de fontes de dados oficiais. Porém para coletar as informações é necessário 

entrar em muitos bancos de dados distintos. 
 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Energia da cidade, pode-se 

observar que de modo geral essa seção obteve resultado parcialmente 

insatisfatório na coleta de dados dos indicadores, pois houve dificuldade em 

adquirir dados atualizados de fontes oficiais. Além da inexistência de 

informação sobre alguns indicadores, como por exemplo: área total de 

edifícios públicos e a porcentagem de energia proveniente de fonte 

renovável. 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Meio Ambiente da cidade, 

pode-se observar que de modo geral essa seção obteve resultado 

insatisfatório na coleta de dados dos indicadores, pois houve dificuldade em 

coletar a maioria dos dados, que não dispõe de fontes oficiais, além de alguns 

dados não serem produzidos para cidades de médio porte. 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Finanças da cidade, pode-se 

observar um resultado satisfatório na coleta de dados dos indicadores, pois 

houve facilidade em adquirir os dados, todos fornecidos pela Secretaria de 

Fazenda do Município, inclusive com os dados publicados em sites com total 

transparência. 
 

Entre os indicadores que traduzem a situação Resposta a Incêndio e 

Emergências da cidade, pode-se observar um resultado satisfatório na coleta 

de dados dos indicadores, pois os dados foram fornecidos pelo Corpo de 

Bombeiros do Município. 
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Quadro 12 – Detalhamento do nível de dificuldade (Continua) 

CONSIDERAÇÕES NÍVEL 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Governança da 
cidade, pode-se observar que de modo geral essa seção obteve 
resultado parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos 
indicadores, pois houve algumas dificuldades em adquirir os dados. A 
fonte consultada não dispõe de dados oficiais atualizados 
periodicamente. Cabe também ressaltar a dificuldade em encontrar o 
indicador 11.4 (número de servidores condenados). Buscou-se esta 
informação em mais de três órgãos públicos e todos disseram não 
possuirem esse tipo de informação, pois o sistema não tem esse filtro. 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Saúde da cidade, 
pode-se observar que de modo geral essa seção obteve resultado 
parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos indicadores, pois 
houve dificuldade em calcular alguns indicadores. Mesmo havendo 
fonte de dados oficiais (RAIS), algumas informações não são 
apresentadas de acordo com as demandas da ABNT NBR ISO 
37120:2017, necessitando assim de uma compatibilização. Por 
exemplo, o número de médicos obstetras e equipe (indicador 12.5) e o 
número da equipe de saúde mental (indicador 12.6). 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Recreação da cidade, 
pode-se observar que de modo geral essa seção obteve resultado 
parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos indicadores, pois 
houve dificuldade em calcular os indicadores. Mesmo com a obtenção 
de dados municipais, observou-se inconsistência na disponibilização 
de alguns dados para cálculo do indicador. 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Segurança da cidade, 
pode-se observar que de modo geral essa seção obteve resultado 
parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos indicadores. Mesmo 
havendo algumas dificuldades em adquirir os dados, os índices foram 
todos calculados. O ponto negativo foi a falta de transparência na 
disponibilização dos dados, pois embora solicitado no mesmo período 
dos outros órgãos, a resposta foi entregue três meses depois, tornando-
se o mais oneroso e burocrático. A justificativa do Batalhão de Polícia 
para esses prazos foi que por se tratar de dados sigilosos, necessitou de 
aprovação de vários setores hierárquicos da instituição. 
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Quadro 12 – Detalhamento do nível de dificuldade (Continua) 

CONSIDERAÇÕES NÍVEL 

Entre os indicadores que traduzem a situação da Habitação da cidade, 
pode-se observar que de modo geral essa seção obteve resultado 
parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos indicadores. Os 
órgãos oficiais não produzem os dados requeridos. Sendo assim, 
recorreu-se a outras fontes a fim de captar informações, como por 
exemplo o Observatório Social da cidade que informou apenas o item 
15.2. Já o número de moradias (com e sem registro na cidade) não foi 
informado, pois a prefeitura disse não ter este dado. Essa seção da 
norma expressa uma visão referente a temas similares à área de 
assistência social e não traduz a situação da Habitação como menciona 
seu título. Em outros indicadores da norma pode-se observar essa 
ambiguidade (indicador relação emprego/habitação da seção 
Planejamento Urbano, que parece estar deslocado em comparação com 
os demais indicadores). 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação dos Resíduos Sólidos da 
cidade, pode-se observar que de modo geral essa seção obteve 
resultado parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos 
indicadores. Os dados não são divulgados para o público em geral, 
necessitando de consulta no órgão específico que não forneceu as 
informações sobre os indicadores (16.8 e 16.9) referente aos resíduos 
perigosos. 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação das Telecomunicações e 
Inovação da cidade, pode-se observar que de modo geral essa seção 
obteve resultado parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos 
indicadores. Os dados não são divulgados de acordo com os 
parâmetros da norma, necessitando de cruzamento de dados e/ou 
apresentam o índice já calculado, impossibilitando a confirmação dos 
dados.  

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Transporte da cidade, 
pode-se observar que de modo geral essa seção obteve resultado 
parcialmente satisfatório na coleta de dados dos indicadores. Apesar de 
que parte dos dados não é divulgada para o público em geral, a 
consulta no órgão específico foi rápida e direta. Esta seção embora 
produza muitos dados estatísticos em órgãos regionais e nacionais, 
carece da produção de novas informações, como é o caso do indicador 
que visa calcular a porcentagem de passageiros que se deslocam para o 
trabalho de forma alternativa ao automóvel privado. 
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Quadro 12 – Detalhamento do nível de dificuldade (Continua) 

CONSIDERAÇÕES NÍVEL 

Entre os indicadores que traduzem a situação do Planejamento Urbano 
da cidade, pode-se observar que de modo geral essa seção obteve 
resultado insatisfatório na coleta de dados dos indicadores. Os órgãos 
oficiais não dispõem de dados, e quando fornecem são informações 
inconsistentes. Outro aspecto observado relaciona-se com a dispersão 
de temas agrupados nesta seção da norma (que trata de área verde, 
assentamentos informais e relação de emprego). 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação do Esgoto da cidade, 
pode-se observar que de modo geral essa seção obteve resultado 
parcialmente satisfatório na coleta de dados dos indicadores. Apesar de 
os dados não serem divulgados para o público em geral, foi de fácil 
acesso no órgão específico (SANEPAR). 

 

Entre os indicadores que traduzem a situação de Água e Saneamento 
da cidade, pode-se observar que de modo geral essa seção obteve 
resultado parcialmente insatisfatório na coleta de dados dos 
indicadores. Esse resultado leva em consideração que os dados não são 
divulgados para o público em geral, dificultando assim o acesso no 
órgão específico (SANEPAR). Outro fator é que a companhia não 
soube informar os dados necessários para cálculo do indicador 21.6 
(média anual de horas de interrupção do abastecimento de água por 
domicílio). 

 

Fonte: A Autora 
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4.5 PERCEPÇÃO DA SUSTENTABILIADE DA CIDADE POR ESPECIALISTAS  

 

O presente estudo envolveu 10 especialistas qualificados – entre os envolvidos estavam 

diretores do departamento de planejamento urbano, arquitetos e engenheiros. A partir dos dados 

obtidos pela aplicação do questionário foi possível elaborar um painel contendo o perfil dos 

especialistas (Figura 37), de maneira a tornar visível o grau de conhecimento da amostragem.  

 

Figura 37 – Perfil dos especialistas 

 

Fonte: A Autora 

 

Das respostas obtidas com a aplicação do questionário, pode-se observar que um 

especialista apresentou resposta de forma combinada, ou seja, marcou a mesma resposta para 

todas as perguntas. Após avaliação dos questionários foi necessário parametrizar os dados para 

que pudessem ser trabalhados de igual modo e funcionassem como indicadores de desempenho. 

Para isso, utilizou-se a escala de Likert de 4 pontos em conjunto com uma escala nominal 

sugerida pela autora, conforme o Quadro 13. 

 

Quadro 13 – Parametrização dos dados 

Pesos Desempenho 

1,0 Satisfatória 

0,5 Regular 

0,1 Insatisfatória 

0,0 Não soube opinar 
 

Fonte: A Autora 
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Assim utilizou-se a Equação [2] para calcular o índice de desempenho (D) de cada 

categoria, em que nR representa o número de respostas dos especialistas para cada grau de 

satisfação e P representa o peso atribuído para cada grau de satisfação. Considerando-se que 

foram 10 especialistas que responderam o questionário, então o índice de desempenho (D) 

máximo que cada indicador pode alcançar equivale a 10,0 pontos. Para exemplificar, supondo-se 

que a “questão 1” apresente as respostas representadas na Tabela 9, então o índice de 

desempenho desse indicador equivale a 6,7.  

 

  P)nR(D  [2] 

 

Tabela 9 – Modelo para cálculo de desempenho 

Número de respostas dos 

especialistas (nR) 

Peso (P) X 

Satisfatório (n= 5)  

Regular (n= 3)   

Insatisfatório (n= 2)  

Não soube opinar  

1,0 

0,5 

0,1 

0,0 

5,0 

1,5 

0,2 

0,0 

 D = ΣX 6,7 

Fonte: A Autora 

 

Dessa forma, com base nas respostas para as 30 questões (Apêndice F) foram calculados 

os desempenhos para cada indicador, de acordo com a Equação [1], o que resultou nos valores 

apresentados na Tabela 10. A partir da análise dos resultados e das considerações relevantes 

observadas referentes à percepção da sustentabilidade na cidade de Maringá, observa-se que na 

visão dos especialistas: 

 O assunto com maior índice de satisfação é referente à qualidade do tratamento de 

esgoto da cidade, seguido da qualidade do atendimento do corpo de bombeiros, 

qualidade do ensino primário, preocupação com os espaços públicos para recreação e 

população abaixo da linha da pobreza.   

 Já os temas com maior insatisfação referem-se ao desempenho da cidade com relação 

à taxa de suicídio, seguido por assuntos referentes ao consumo de energia elétrica 

proveniente de fontes renováveis, a quantidade de mortes e acidentes no trânsito, 

além da condenação de servidores por corrupção e/ou suborno. 

A autora optou por atribuir peso zero às respostas de quem não soube opinar sobre o 

tema e atribuiu valores aleatórios para representar o desempenho dos demais itens, caracterizado 
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por respostas idênticas para todas perguntas. Sendo assim, foi feita uma análise de quais temas a 

maioria teve dificuldade de opinar, o que refletiu diretamente com os graus de insatisfação. 

 

Tabela 10 – Desempenho da cidade de Maringá de acordo com especialistas  

Assunto  Desempenho Condição 

O tratamento de esgoto  7,5   

A qualidade do atendimento do corpo de bombeiros 7,0 SATISFATÓRIO 

Qualidade do ensino primário oferecido 6,5 (>6,0 e <10,0) 

Com Espaços públicos para recreação 6,1   

População abaixo da linha da pobreza 6,0   

Preservação de espécies nativas 5,6   

Inserção de jovens no mercado de trabalho 5,0   

Campanha de conscientização para separação dos resíduos sólidos 4,8   

Taxa de desemprego da cidade 4,5   

Quantidade de veículos privados 4,3   

Gestão e manutenção das áreas verde da cidade 4,3   

Qualidade dos meios de comunicação da cidade 4,2 REGULAR 

A quantidade de policiais por habitantes  4,1 (>3,0 e < 5,9) 

A implantação e utilização de ciclovias e ciclofaixas 4,1   

Campanha de conscientização para economia de energia 3,9   

Relação percentual entre estudantes/professores 3,6   

Consumo total de água per capita 3,5   

A qualidade do transporte público 3,4   

Poluição sonora 3,2   

Cobrança de impostos 3,2   

Moradias irregulares 3,2   

Representatividade feminina eleita em cargos públicos  2,9   

População sem teto 2,7   

Disposição final dos resíduos sólidos urbanos  2,7   

Emissão de gases do efeito estufa 2,6 INSATISFATÓRIO 

Áreas de assentamentos informais 2,1  (>1,0 e < 2,9) 

Condenação de servidores por corrupção e/ou suborno 2,0   

Quantidade de mortes e acidentes no trânsito 1,9   

Consumo de energia elétrica proveniente de fontes renováveis 1,4   

Taxa de suicídio 1,1   
 

Fonte: A Autora 
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4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO ESTUDO DE CASO 

 

Além dos benefícios resultantes da utilização dos indicadores de sustentabilidade das 

cidades, ao finalizar este estudo de caso pode-se observar que foram encontradas algumas 

dificuldades, tal como obter dados oficiais seguindo os mesmos parâmetros para cálculo dos 

indicadores propostos pela ABNT NBR ISO 37120:2017. Essa dificuldade deu-se 

principalmente por quatro motivos: (a) a inexistência de dados; (b) a difícil compreensão na 

interpretação de alguns indicadores, que apresentam dubiedade e termos incompatíveis; (c) a 

falta de padronização e regularidade na disponibilização de dados; (d) a dificuldade de acessar 

dados existentes, não divulgados abertamente (por prefeituras, secretarias municipais e órgãos 

públicos). 

Com base nessas dificuldades, sugere-se a necessidade de ações do poder público que 

visem padronizar os bancos de dados, uma vez que as cidades não possuem nem produzem 

grande parte dos indicadores presentes na ABNT NBR ISO 37120:2017. Ademais, recomenda-

se mais transparência (entre secretarias municipais e demais órgãos, sejam esses municipais, 

estaduais, e outras fontes responsáveis pela produção desses dados), pois os indicadores geram 

informações importantes se analisados em conjunto, trazendo assim melhores resultados para a 

sociedade.  

Os dados deveriam ser disponibilizados de forma clara para alcançar maior público 

possível, pois as informações são capazes de conscientizar a população e favorece a democracia. 

De modo geral mais investimento no processo de produção, coleta, armazenamento e 

disponibilização dos dados, já que quanto mais detalhado e bem definido o indicador, mais fácil 

será sua utilização. Em vista disto, ressalta-se a importância de simplificar o processo de coleta e 

análise dos dados. 

Outro ponto a se considerar é que no Brasil a maioria dos dados para aplicar a ABNT 

NBR ISO 37120:2017 é produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

porém o tempo entre os censos (10 anos) e a forma que os dados são divulgados dificulta a sua 

utilização, pois se existissem dados atualizados anualmente seria possível ter o controle real e 

avaliar o progresso alcançado por meio de uma série histórica. 

Além disso, outro fator relevante refere-se à grande quantidade de indicadores da Norma 

(138 no total), que em algumas seções não expressam seu tema diretamente, como por exemplo, 

a de Planejamento Urbano que trata de área verde, assentamentos informais e relação de 

emprego. Outro item que destoa dos demais, por não ser de fácil acesso, foi encontrado nos 
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indicadores de perfil, sobre porcentagem da população que é de novos imigrantes e de residentes 

que não são cidadãos naturalizados.  

Diante dos argumentos expostos, percebe-se que os indicadores da norma ABNT ISO 

37120: 2017 constituem-se em uma ferramenta eficaz para nortear a sustentabilidade de uma 

cidade, independente do seu porte. Porém cabe ressaltar que muitos dados são produzidos apenas 

para capitais e regiões metropolitanas, dificultando o acesso de informações para cidades de 

médio porte. Para este estudo de caso, a visão dos especialistas demonstrou coerência quando 

comparada aos resultados da análise do Benchmarking urbano da avaliação da sustentabilidade 

das cidades. 

Embora levantados alguns pontos negativos, ao final desta pesquisa vale ressaltar a 

importância da utilização dos indicadores e a realização de benchmarking para comparar os 

resultados de outras cidades. A comparação com os indicadores de outras cidades permite 

ampliar o resultado da análise, afinal, quando determinada cidade alcança um bom resultado em 

um determinado indicador, outras cidades poderão usá-la como referência. Destaca-se também o 

fato dessa prática poder ser replicável em diferentes escalas e localidades. Enfim busca-se 

incentivar o maior número possível de cidades a monitorar seu desempenho, promovendo uma 

sociedade cada vez mais sustentável. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Há algumas décadas se iniciou um processo de conscientização global e muitos avanços 

aconteceram em relação ao modo de ver os valores e acontecimentos referentes às formas de 

ocupação e utilização do nosso Planeta. Porém, atualmente a necessidade de implantar medidas 

para preservar o meio ambiente é de extrema urgência. Dessa forma, as cidades são locais que 

abrigam cidadãos que precisam modificar seus hábitos, implantando práticas sustentáveis. A 

disponibilização de indicadores de sustentabilidade auxilia na gestão municipal. Nesse contexto, 

o presente trabalho destacou a importância do estudo de indicadores para cidades sustentáveis, 

para construir sociedades mais resilientes e democráticas. 

Para desenvolver este trabalho foram encontrados diversos obstáculos no decorrer do 

processo, em função disso o método precisou ser adaptado e os objetivos iniciais reformulados. 

De modo geral, o escopo da pesquisa foi se adequando às variáveis que resultaram diretamente 

no resultado final alcançado. Dentre os obstáculos mencionados, o mais significativo foi na 

etapa de coleta de dados. No entanto, considera-se que os objetivos propostos foram alcançados, 

pois foi possível calcular a maioria dos indicadores (sendo 87% dos essenciais e de apoio, e 73% 

dos indicadores de perfil) e submetê-los a comparações por meio do benchmarking urbano e 

também análises específicas representadas por dashboards. 

A dificuldade principal para aplicar a ABNT NBR ISO 37120:2017, na cidade de 

Maringá – PR, foi conseguir informações sobre determinados temas, tais como: energia, 

recreação, habitação e planejamento urbano, boa parte dos dados necessários para calcular não 

são produzidos. Tanto que, esses temas obtiveram o pior índice quando avaliado o nível de 

dificuldade para obtenção dos indicadores. Em contrapartida os indicadores relacionados à 

educação foram os mais fáceis de se encontrar, com dados disponibilizados ano a ano, em fonte 

oficial por meio digital, podendo ser considerado um modelo para os demais.  

Quando analisado o julgamento dos especialistas, observou-se que a maior insatisfação 

está relacionada aos aspectos sociais, como por exemplo, a taxa de suicídio, condenação de 

servidores por suborno e o aumento de mortes relacionadas ao trânsito. Já os pontos avaliados de 

forma positiva relacionam-se com a qualidade do sistema de tratamento de esgoto, atendimento 

do corpo de bombeiros, educação pública, assistência social com população de baixa renda e os 

espaços de recreação e lazer. Ao comparar a opinião dos especialistas com o nível de dificuldade 

na obtenção dos indicadores, destaca-se a preocupação com o tema – energia elétrica de fontes 

renováveis.  
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De maneira geral, a análise do benchmarking urbano apontou algumas disparidades entre 

as cidades comparadas. Algumas discrepâncias entre os indicadores analisados apontam que 

Buenos Aires, por exemplo, é destaque positivo em diversos aspectos, enquanto León, para 

determinados indicadores, apresenta um dos piores desempenhos. Já Bogotá, Guadalajara, 

Sorocaba e Rio de Janeiro apresentaram um resultado mais uniforme entre si, confirmando a 

existência de similaridades entre as cidades da América Latina. Assim, ao comparar os 

indicadores é possível traçar aspectos positivos e negativos entre as cidades, já que não existem 

parâmetros na norma que indiquem valores ideais para o desenvolvimento sustentável das 

cidades. A síntese resultante desta análise comparativa para cidade de Maringá é: 



 Aspectos positivos: Dentre os indicadores que o município apresentou melhor 

desempenho social pode-se destacar a porcentagem da população abaixo da linha 

da pobreza, participação dos eleitores, quantidade de empresas/habitantes, 

quantidade de alunos matriculados em escolas, quantidade de 

professores/estudantes, resposta de incêndios e emergências, inexistência de 

população morando em favelas. No aspecto ambiental, destacaram-se 

positivamente os temas de resíduos sólidos, sistema de captação, distribuição e 

tratamento de água e esgoto. No aspecto econômico, o tema relacionado às 

finanças do município apresentou desempenho muito satisfatório.  

 Aspectos negativos: Dentre os indicadores que o município apresentou pior 

desempenho social pode-se apontar: a quantidade de mulheres eleitas para 

cargos, demonstrando uma baixa representatividade feminina; taxa elevada de 

suicídio e alto número da população considerada sem teto. No aspecto ambiental, 

os piores indicadores são os relativos ao elevado consumo de energia elétrica e a 

quantidade de veículos motorizados (as mortes relacionadas ao trânsito também 

apresentaram índices elevados).  

Consequentemente conclui-se que a ABNT NBR ISO 37120:2017 é mais do que uma 

ferramenta de avaliação e pode ser utilizada como instrumento que fornece subsídio na tomada 

de decisão, principalmente na gestão pública urbana. A utilização dessa ferramenta influencia as 

cidades a desenvolver boas práticas com princípios de sustentabilidade, e pode 

refletir diretamente na qualidade de vida da população. Com uma linguagem abrangente, sobre 

os mais variáveis temas (Saúde, Educação, Habitação, Planejamento Urbano, etc.), a norma 

possibilita comparação entre municípios, independente do seu porte. 
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Além disso, a certificação da cidade pode ser utilizada para nortear novos investimentos, 

tanto no setor público como no setor privado, pois esses indicadores são capazes de rastrear e 

monitorar o progresso (ou não) do desempenho da cidade, por meio de uma série histórica capaz 

de subsidiar estratégias para diferentes gestões, políticas públicas e possibilitar comparações de 

ações. 

Tendo em vista o objetivo de analisar a aplicabilidade dessa norma, sugerem-se estudos 

futuros que aperfeiçoem as etapas aqui realizadas e também busquem parâmetros de referência 

para avaliar o resultado dos indicadores. Sugere-se também estender o estudo de caso entre 

cidades do mesmo porte. A divulgação dos resultados desta pesquisa pretende impulsionar mais 

estudos na temática das cidades sustentáveis, despertando projetos que auxiliem na prática o 

desenvolvimento atual sem prejudicar os cidadãos que viverão aqui no futuro. 
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APÊNDICE A – MEMORIAL DE CÁLCULO DOS INDICADORES PARA MARINGÁ – 

PR 

 

ECONOMIA – SEÇÃO 5 

 

5.1. Taxa de desemprego da cidade 

 

• Equação: 

 

[A.1] 

• Dados: 

a) População economicamente ativa desocupada: 11.330 pessoas 

b) População economicamente ativa total: 197.822 pessoas 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano - Maringá  

• Ano de referência: 2010 

 

• Nota1 - A população economicamente ativa desocupada corresponde à definição de 

desemprego atribuída pela norma, referindo-se a pessoas sem trabalho, mas que 

estavam dispostas a trabalhar e tomaram alguma providência na busca por um 

emprego. 

 

• Indicador:  

 

 

5.2. Valor de avaliação de propriedades comerciais e industriais como uma porcentagem 

do valor de avaliação total de todas as propriedades 

 

• Equação: 

 

[A.2] 

 

• Nota1: A Prefeitura de Maringá (Secretaria da Fazenda) informou que o sistema não 

tem filtro para fornecer esse tipo de dados. 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

  

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚ó𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑖𝑠

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑥 100 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

11.330

197.822
𝑥 100 = 5,73% 
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5.3 Porcentagem da população abaixo da linha da pobreza 

 

• Equação: 

 

[A.3] 

 

• Dados: 

a) População vivendo abaixo da linha da pobreza: 4.965 

Fonte: IBGE  

b) População total: 357.077 pessoas 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 

 

Ano de referência: 2010 

 

 

• Indicador:  

 

 

5.4. Porcentagem da população com emprego em tempo integral 

 

• Equação: 

 

[A.4] 

 

• Dados: 

a) Pessoas com emprego que trabalharam em tempo integral no emprego 

principal: 158.484 pessoas(Valores obtidos a partir do somatório de homens 

e mulheres que trabalharam a partir de 30 horas no trabalho principal) 

 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional  

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 - A norma define o trabalho integral como aquele realizado por no mínimo 

35 horas em um único trabalho, porém o IBGE só disponibiliza dados para os 

trabalhos realizados a partir de 30 ou 40 horas e nesse estudo adotou-se a primeira 

opção. 

 

• Indicador:  

 

  

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

𝑃𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑎𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑟𝑒𝑧𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

158.484

417.010 
𝑥 100 = 38% 

4.965

357.077
𝑥 100 = 1,39% 
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5.5. Taxa de desemprego de jovens 

 

• Equação: 

 

[A.5] 

 

• Dados: 

a) Taxa de desocupação das pessoas de 18 a 24 anos de idade: 9,77 % 

b) Total de jovens desempregados: 4.712 jovens (entre 18 e 24) 

c) Força de trabalho juvenil: 48.237 jovens entre (entre 18 e 24) 

Fonte: IBGE – Séries Históricas - População desocupada 

• Ano de referência: 2010 

 

• Nota1 - A norma se refere à força de trabalho juvenil como pessoas acima da idade 

legal para trabalhar e inferior a 24 anos. O presente estudo considerou os 

desempregados entre 18 e 24, faixa etária pesquisada pelo IBGE. A taxa de 

desocupados apresenta a mesma fórmula de cálculo da norma, em que o 

termo“desocupados” designa as pessoas sem trabalho, mas em busca de emprego. 

 

• Indicador:  

 

 

5.6. Número de empresas por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.6] 

 

• Dados: 

a) Número de empresas (unidades locais): 27.218 empresas 

Fonte: IBGE – Estatísticas do Cadastro Central de Empresas – 2017 

 

b) População total: 406.693 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional  

• Ano de referência: 2017 

 

• Indicador:  

 

 

 

   

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑗𝑢𝑣𝑒𝑛𝑖𝑙
𝑥 100 

27.218

406.693 /100.000 
= 6.692,52  𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

4.712

48.237
𝑥 100 = 9,77% 
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5.7. Número de novas patentes por 100.000 habitantes por ano 

 

• Equação: 

 

[A.7] 

 

• Dados: 

a) Concessão de Patentes do tipo Patente de Invenção (PI): 16 

b) Concessão de Patente de Modelo de Utilidade (MU): 36 

Fonte: INPI -  Assessoria de Assuntos Econômicos (AECON) 

c) População total: 406.693 pessoas 

Fonte: IBGE, Estimativa populacional  

 

• Ano de referência: 2017 

 

• Indicador: 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

36 + 16

406.693/100.000
= 12,79% 𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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EDUCAÇÃO – SEÇÃO 6 

 

Nota – No Brasil é definido como idade escolar para os primeiros anos do 

ensinofundamental (EF) a faixa de 6 a 10 anos (o que corresponde ao ensino primário na 

definição da norma). Já os anos finais do ensino fundamental compreendem os alunos de 

11 a 14 anos e o ensino médio engloba alunos de 15 a 17 anos (os anos finais do ensino 

fundamental e o ensino médio (EM) juntos correspondem à definição de ensino secundário 

feita pela norma) (PORTAL BRASIL, 2012). 
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6.1. Porcentagem da população feminina em idade escolar matriculada em escolas 

 

• Equação: 

 

[A.8] 

 

•  Dados:  

a) Taxa de frequência bruta para mulheres: 

• Entre 6 e 14 anos: 98,6 % 

• Entre 15 e 17 anos: 86,3 % 

Fonte: IBGE – Estatísticas de Gênero 

 

b) População residente (ambos os sexos): 

• 6 anos – 4.031 pessoas 

• De 7 a 9 anos – 12.710 pessoas 

• De 10 a 14 anos – 24.872 pessoas 

• De 15 a 17 anos – 16.701 pessoas 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 

 

• Ano de referência: 2010 

 

 Nota1 - O cálculo da taxa de frequência bruta é definido pelo IBGE como a razão 

entre o total de pessoas de determinada faixa etária frequentando a escola ou creche e 

o total de pessoas na mesma faixa etária, assim como prevê a norma para a 

composição do indicador em questão. 

 

 Nota2 - Para chegar a uma taxa única que englobe os níveis primário e secundário, foi 

feita no presente estudo uma ponderação levando em conta a população de acordo 

com as faixas etárias correspondentes aos níveis escolares. Para tal ponderação, 

considerou-se a proporção da população de ambos os sexos (formato disponibilizado 

pelo IBGE). Essa aproximação mostrou-se viável após a análise da pirâmide etário do 

município, que não mostrou significativas diferenças no número da população para os 

diferentes sexos nas primeiras idades até os 24 anos) (IBGE – censo demográfico 

2010). 

 

 Nota3 - Os valores correspondem ao ensino público e privado.  

 

 Indicador:

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 

𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜 𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑥 100 

98,6𝑥(4.031 + 12.710 + 24.827) + 86,3𝑥(16.701) 

4.031 + 12.710 + 24.827 + 16.701
𝑥 100 = 95,07% 
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6.2. Porcentagem de estudantes com ensino primário completo: taxa de sobrevivência 

 

• Equação: 

 

[A.9] 

 

• Dados: 

a) Abandono escolar: 

• 2014 – 1º ano EF: 47 estudantes 

• 2015 – 2º ano EF: 41 estudantes 

• 2016 – 3º ano EF: 45 estudantes 

• 2017 – 4º ano EF: 24 estudantes 

• 2018 – 5º ano EF: 19 estudantes 

Total: 176 estudantes 

b) Matrículas: 

• 2014 – 1º ano EF: 4.711 estudantes 

Fonte: INEP – Censo escolar in Qedu 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 - Como os dados referentes à taxa de abondo escolar só estão disponíveis a 

partir de 2010, adotou-se como ano de referência 2018, considerando os alunos 

ingressantes em 2014 que concluíram o ensino primário até 2018. 

 

• Nota2 - Os valores correspondem às redes públicas e privadas de ensino. 

 

•    Indicador:

:

 

 

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚 𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 

1º 𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜

𝑥 100 

4.711 − 176 

4.711 
𝑥 100 = 96,26% 
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6.3. Porcentagem de estudantes com ensino secundário completo: taxa de sobrevivência 

 

• Equação: 

 

[A.10] 

 

• Dados: 

a) Abandono escolar: 

• 2012 – 6º ano EF: 59 estudantes 

• 2013 – 7º ano EF: 65 estudantes 

• 2014 – 8º ano EF: 94 estudantes 

• 2015 – 9º ano EF: 89 estudantes 

• 2016 – 1º ano EM: 84 estudantes 

• 2017 – 2º ano EM: 69 estudantes 

• 2018 – 3º ano EM: 43 estudantes 

Total: 503 estudantes 

b) Matrículas: 

• 2012 – 6º ano EF: 4.890 estudantes 

Fonte: INEP – Censo escolar in Qedu 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1- Como os dados referentes à taxa de abondo escolar só estão disponíveis a 

partir de 2010, adotou-se como ano de referência 2018, considerando os alunos 

ingressantes em 2012 que concluíram o ensino secundário até 2018. 

 

• Nota2 - Os valores correspondem às redes públicas e privadas de ensino.  

 

• Indicador: 

 

 

 

 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑚 𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 

1º 𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜

𝑥 100 

4.890 − 503

4.890
𝑥 100 = 89,71% 
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6.4. Relação estudante/professor no ensino primário 

 

• Equação: 

 

[A.11] 

 

• Dados: 

a) Matrículas anos iniciais EF: 

• Total (escolas federais, estaduais, municipais e privadas): 43.743 

estudantes 

• Escolas privadas: 13.672 estudantes (soma dos 5 primeiros anos) 

• Total de matrículas na rede pública: 30.071 

b) Docentes anos iniciais EF: 

• Total (escolas federais, estaduais, municipais e privadas): 5.078 

docentes 

• Escolas privadas: 1.173 

• Total de docentes na rede pública: 3.905 docentes 

Fonte: INEP – Sinopse Estatística da Educação Básica 2018 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 - A norma determina que este indicador seja calculado com base apenas 

na rede pública de educação, assim, os dados referentes à rede privada foram 

descontados no cálculo. 

 

• Indicador:                          

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎𝑠

𝑁º 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑠 

𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙

 

30.071

3.905
= 7,70 estudantes/professor 
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6.5. Porcentagem de população masculina em idade escolar matriculada em escolas 

 

• Equação: 

 

[A.12] 

 

 Dados: 

a) Taxa de frequência bruta para homens: 

• Entre 6 e 14 anos: 98,2 % 

• Entre 15 e 17 anos: 84,0 % 

Fonte: IBGE – Estatísticas de Gênero 

b) População residente (ambos os sexos): 

• 6 anos – 4.031 pessoas 

• De 7 a 9 anos – 12.710 pessoas 

• De 10 a 14 anos – 24.872 pessoas 

• De 15 a 17 anos – 16.701 pessoas 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 

 Ano de referência: 2010 

• Nota1 - O cálculo da taxa de frequência bruta é definido pelo IBGE como a 

razão entre o total de pessoas de determinada faixa etária frequentando a escola 

ou creche e o total de pessoas na mesma faixa etária, assim como prevê a norma 

para a composição do indicador em questão. 

 

 Nota2 - Para chegar a uma taxa única que englobe os níveis primário e 

secundário, foi feita no presente estudo uma ponderação levando em conta a 

população de acordo com as faixas etárias correspondentes aos níveis escolares. 

Para tal ponderação, considerou-se a proporção da população de ambos os sexos 

(formato disponibilizado pelo IBGE). Essa aproximação mostrou-se viável após 

a análise da pirâmide etário do município, que não mostrou significativas 

diferenças no número da população para os diferentes sexos nas primeiras 

idades (não ultrapassando 1 % até os 24 anos) (IBGE, censo demográfico).  

 

• Nota3 - Os valores correspondem ao ensino público e privado. 

 

 

• Indicador: 

 

 

 

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 

𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜 𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑥 100 

98,2𝑥(4031 + 12710 + 24827) + 84,0𝑥(16701) 

4031 + 12710 + 24827 + 16701
𝑥 100 = 94,13% 
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6.6. Porcentagem de população em idade escolar matriculada em escolas 

 

• Equação: 

 

[A.13] 

• Dados: 

a) Taxa de frequência bruta total (ambos os sexos): 

• Entre 06 e 14 anos: 98,4 % 

• Entre 15 e 17 anos: 85,2% 

Fonte: IBGE – Estatísticas de Gênero 

b)   População residente (ambos os sexos): 

• 6 anos                –   4.031 pessoas 

• De 7 a 9 anos     – 12.710 pessoas 

• De 10 a 14 anos – 24.827 pessoas 

• De 15 a 17 anos – 16.701 pessoas 

Total – 58.269 pessoas 

Fonte: IBGE – Censo demográfico  

 Ano de referência: 2010 

• Nota1 - O cálculo da taxa de frequência bruta é definido pelo IBGE como a 

razão entre o total de pessoas de determinada faixa etária frequentando a escola 

ou creche e o total de pessoas na mesma faixa etária, assim como prevê a norma 

para a composição do indicador em questão. 

 

• Nota2 - Para chegar a uma taxa única que englobe os níveis primário e 

secundário, foi feita no presente estudo uma ponderação levando em conta a 

população de acordo com as faixas etárias correspondentes aos níveis escolares.  

 

• Nota3 - Os valores correspondem ao ensino público e privado. 

 

 Indicador: 

 

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠 

𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜 𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟
𝑥 100 

 

98,4 ∗ (4031 + 12710 + 24827) + 85,2 ∗ (16701)

58.269 
𝑥 100 = 94,62% 
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6.7. Número de indivíduos com ensino superior completo por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 
 

[A.14] 

 

• Dados: 

a) População com ensino superior completo: 20,01% da população com 25 

anos ou mais 

Fonte: IBGE – Estatísticas de Gênero 

b) População com 25 anos ou mais: 62,94% da população da cidade 

Fonte: PNUD, Ipea,  

c) População total: 357.077 pessoas 

Fonte: IBGE – Censo demográfico 

População com ensino superior: 0,2001 x 0,6294 x 357.77 = 44.971 pessoas 

 Ano de referência: 2010 

 

 Nota1 - No Brasil, o levantamento da população com ensino superior completo 

é realizado considerando apenas a proporção entre as pessoas com 25 anos ou 

mais.Dessa forma, o presente estudo calculou o quanto esse valor representaria 

em valores absolutos. Pessoas com nível superior e idade inferior a 25 anos, 

portanto, não são consideradas nesse cálculo. 

 

 Indicador:                                        

 

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑒𝑛𝑠𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

44.971

357.077/100.000
= 12.594,20 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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ENERGIA – SEÇÃO 7 

 

7.1. Uso de energia elétrica residencial total per capita (kWh/ano) 

 

• Equação: 

 

[A.15] 

 

• Dados: 

a) Uso de energia elétrica residencial total: 358.275 (kWh) 

Fonte: Copel - Companhia Paranaense de Energia 

b)  População total: 417.010 pessoas  

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2018 

 

    •  Indicador:  

 

 

7.2. Porcentagem de habitantes da cidade com fornecimento regular de energia elétrica 

 

• Equação: 

 

[A.16] 

 

 Dados: 

a) Nº de domicílios com energia elétrica: 116.767 domicílios 

b) Média de moradores por domicílio: 3,05 moradores 

c) População total: 357.077 pessoas 

Fonte: IBGE – censo demográfico 

 Ano de referência: 2010 

 

 Nota1 - O cálculo do número de habitantes com ligação regular à rede de 

distribuição de energia elétrica é feito pelo produto do número de domicílios 

com fornecimento de energia pela média dos moradores por domicílio, segundo 

recomendação da norma. 

 

 Indicador:  

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑙𝑖𝑔𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 à 

𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

𝑈𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑘𝑊ℎ)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

358.275.000 

417.010
= 859,15  𝑘𝑊ℎ /𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

116.767 x 3,05

 357.077
𝑥 100 = 99,74% 
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7.3. Consumo de energia de edifícios públicos por ano (kWh/m²) 

 

• Equação: 

 

[A.17] 

 

• Dados: 

a) Consumo de energia elétrica em edifícios públicos:  38.659 (kWh)/ano 

Fonte: Copel - Companhia Paranaense de Energia 

b) Área total destes edifícios:  

Fonte: A Prefeitura de Maringá não soube informar esse dado. 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 
 

7.4. Porcentagem da energia total proveniente de fontes renováveis, como parte do 

consumo total de energia da cidade 

 

• Equação: 

 

[A.18] 

 

• Dados: 

a) Consumo total de energia elétrica produzida à partir de fontes renováveis: a 

COPEL informou que não dispõe desse tipo de dado. 

b) Consumo total de energia: 1.137.316 kWh/ano 

Fonte: Copel - Companhia Paranaense de Energia 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

 

  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑎 

à 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣á𝑣𝑒𝑖𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎
𝑥 100 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑒𝑚 

𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 (𝑘𝑊ℎ)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑒𝑑𝑖𝑓í𝑐𝑖𝑜𝑠 (𝑚2)
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7.5. Uso total de energia elétrica per capita (kWh/ano) 

 

• Equação:  [A.19] 

 

 

• Dados: 

a) Uso total de energia elétrica = 1.137.316 

Fonte: COPEL - Companhia Paranaense de Energia 

b) População total: 417.010 pessoas  

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

7.6. Número médio de interrupções de energia elétrica por consumidor por ano 

 

• Equação: 

 

[A.20] 

 

• Dados: 

a) Total de interrupções por ano: 12,45 

Fonte: ANEEL, 2018 

b) Total de consumidores atendidos: 186.028 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): 

Número de interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade 

consumidora ou ponto de conexão. 

 

• Indicador:    

 

 

  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çõ𝑒𝑠 𝑎𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

1.137.316.000

 417.010
= 2,727,31 𝑘𝑊ℎ /𝑎𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

12,45

186,028
= 0,00 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çõ𝑒𝑠 

𝑈𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊ℎ)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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7.7. Duração média das interrupções de energia elétrica (em horas) 

 

• Equação: 

 

[A.21] 

 

• Dados: 

a) Duração das interrupções (DICRI): 12,22 horas 

b) Total de interrupções (FEC): 6 interrupções 

Fonte: ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica 

• Ano de referência: 2018 

 

•  Notas1: (FEC) Frequência equivalente de interrupção por unidade 

consumidora: Número de interrupções ocorridas, em média, no período de 

apuração, em cada unidade consumidora do conjunto considerado. 

 

• Notas2: (DICRI) Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por 

unidade consumidora ou ponto de conexão: Corresponde à duração de cada 

interrupção ocorrida em dia crítico, para cada unidade consumidora ou ponto 

de conexão. 

 

• Indicador:  

 

 

 

 

 

 

  

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çõ𝑒𝑠 (ℎ)

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çõ𝑒𝑠 
 

12,22

6 
= 2,04 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 
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MEIO AMBIENTE – SEÇÃO 8 

8.1. Concentração de material particulado fino (PM 2.5) 

 

• Equação: 

 

[A.22] 

• Nota1: A Prefeitura de Maringá – Secretaria de Meio Ambiente SEMA, 

informou que Município não dispõe de equipamentos para averiguação de 

concentrações de particulado no mesmo. 

• Nota2: De acordo com o IAP - Instituto Ambiental do Paraná, o Município não 

tem equipamento para medir esse dado. 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

 

8.2. Concentração de material particulado (PM 10) 

 

• Equação: 

 

[A.23] 

 

• Dados: 

a) Concentração de PM 10 = 18,2 𝜇𝑔/m³ 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador: 18,2 𝜇𝑔/m³ 

 

8.3. Emissão de gases de efeito estufa, medida em toneladas per capita 

• Equação: 

 

[A.24] 

• Nota1: A Prefeitura de Maringá – Secretaria de Meio Ambiente SEMA, 

informou que Município não dispõe de equipamentos para averiguação de 

concentrações de particulado no mesmo. 

• Nota2: De acordo com o IAP - Instituto Ambiental do Paraná, o Município não 

tem equipamento para medir esse dado. 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑜 𝑒𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑓𝑎 

𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑜𝑢 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑡𝑜𝑛)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎 𝑑𝑜 𝑃𝑀 10(𝜇𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ≤ 2.5𝜇 𝑑𝑒 𝑑𝑖â𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝜇𝑔)

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝑚3)
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8.4. Concentração de NO2 (dióxido de nitrigênio) 

 

• Equação: 
 

[A.25] 

 

• Dados: 

a) Concentração de NO2: 1.157.510 (μg/m³) 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – Equipamento apresentou algumas falhas no decorrer do ano, por isso 

utilizou-se apenas os dias monitorados (269). 

 

• Indicador:  

 

 

8.5. Concentração de SO2 (dióxido de enxofre) 

 

• Equação:  [A.26] 

 

 

• Dados: 

a) Concentração de SO2: 323.110 g/m³ 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1-  O valor corresponde aos dias que o equipamento estava medindo 

(185). 

 

• Indicador:   

  

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑛𝑜 (𝜇𝑔/𝑚³)

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

1.157.510

269 𝑑𝑖𝑎𝑠
= 43,03 𝜇𝑔/𝑚³ 

323.110

185
= 1,75 𝜇𝑔

/𝑚³ 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑛𝑜 (𝜇𝑔/𝑚³)

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
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8.6. Concentração de O3 (ozônio) 

 

• Equação: 

 

[A.27] 

 

• Dados: 

a) Concentração de O3: 3266,68 

Fonte: IAP - Instituto Ambiental do Paraná 

• Ano de referência: 2018 

• Nota1 -  O valor corresponde aos dias que o equipamento estava medindo (179). 

 

• Indicador:   

 

8.7. Poluição sonora 

 

• Equação: 

 

[A.28] 

• Nota1: A Prefeitura de Maringá – Secretaria de Meio Ambiente SEMA, informou 

que Município não dispõe de equipamentos para averiguação de concentrações de 

particulado no mesmo. 

• Nota2: De acordo com o IAP - Instituto Ambiental do Paraná, o Município não 

tem equipamento para medir esse dado. 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

 

 

8.8. Variação percentual em número de espécies nativas 

 

• Equação: 

 

[A.29] 

 

• Nota1: A Prefeitura de Maringá – Secretaria de Meio Ambiente SEMA, informou 

que não manipula esse tipo de dados. 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO  

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 5 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑥𝑜𝑛ô𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠
x 100 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑑𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑟𝑢í𝑑𝑜 𝐿𝑑𝑒𝑛 > 55𝑑𝑏

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
x 100 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑎𝑛𝑜 (𝜇𝑔/𝑚³)

365 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

3266,68

179
= 18,25 𝜇𝑔

/𝑚³ 
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FINANÇAS – SEÇÃO 9 

 

9.1. Taxa de endividamento (expansão do serviço da dívida como uma porcentagem 

da receita própria do município) 

 

• Equação: 

 

[A.30] 

 

• Dados: 

a) Amortização da dívida R$ 58.884.322,37 

b) Juros e serviços da dívida R$ 3.969.377,85 

c) Receitas totais = R$ 1.634.920.823,66 

d) Transferências dos Estados e D.F. = R$ 317.095.143,19  

e) Transferências dos Municípios = R$ 235.046.060,17 

f) Transferências de outras Instituições Públicas = R$ 132.370.558,21 

g) Total de Transferências = R$ 684.511.761,57 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – O custo da dívida foi considerado a soma dos custos com 

amortização, juros e serviços da dívida e a receita própria foi calculada 

como o total de receitas do município descontadas as transferências 

intergovernamentais. 

  

• Indicador:              

 

 

  

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑎𝑠
𝑥 100 

58.884.322,37 +  3.969.377,85

1.634.920.823,66 −  684.511.761,57
=   6,61% 
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9.2. Despesas de capital como porcentagem de despesas totais 

 

• Equação: 

 

[A.31] 

 

• Dados: 

a) Despesas de capital = R$ 277.653.950,68 

b) Total de despesas em 2018 = R$ 1.550.418.911,26 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – O total das despesas em ativos fixos foi tratado como o total de 

despesas de capital. 

 

• Indicador:  

 

 

9.3. Porcentagem da receita própria em função do total das receitas 

 

• Equação: 

 

[A.32] 

 

• Dados: 

a) Receitas totais = R$ 1.634.920.823,66 

b) Transferências correntes intergovernamentais = R$ 62.853.700,22 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – O total de rendimentos transferidos à cidade engloba sua receita 

própria e rendimentos transferidos por outras esferas governamentais. 

 

•  Indicador: 

 

 

 

  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 à 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑥 100 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠  (𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙)
𝑥 100 

277.653.950,68

1.550.418.911,26
𝑥 100 =   17,91% 

1.634.920.823,66 −  62.853.700,22 

1.634.920.823,66
𝑥 100 =  96,16% 
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9.4. Porcentagem dos impostos recolhidos em função dos impostos cobrados 

 

• Equação: 

 

[A.33] 

 

• Dados: 

a) Receitas totais coleta de impostos = R$ 431.499.235,06 

b) Previsão receitas totais coleta de impostos = R$ 416.611.700,00 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – O total de rendimentos transferidos à cidade engloba sua receita 

própria e rendimentos transferidos por outras esferas governamentais. 

 

•  Indicador: 

 

 

 

 

  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

 

431.499.235,06 

416.611.700,00
𝑥 100 =  103,57% 
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RESPOSTAS A INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS – SEÇÃO 10 

 

10.1. Número de bombeiros por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.34] 

 

• Dados: 

a) Nº de bombeiros: 156 

Fonte: Corpo de Bombeiros de Maringá - Quartel Central 

 

b) População total: 417.010 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador: 

 

 

 

10.2. Número de mortes relacionadas a incêndios por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.35] 

 

•  Dados: 

a)    Nº de mortes por incêndio: 0 

Fonte: Corpo de Bombeiros de Maringá - Quartel Central 

 

b)    População total: 417.010 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

•   Ano de referência: 2018 

•    Indicador: 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐ê𝑛𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑜

100.000ª 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙

100.000ª 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

156

417.010/100.000
= 37,41 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠/100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

0

417.010/100.000
= 0  𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠/100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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10.3. Número de mortes relacionadas a desastres naturais por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.36] 

 

• Dados: 

a)    Nº de mortes por desastres naturais: 0 

Fonte: Corpo de Bombeiros de Maringá - Quartel Central 

 

b)    População total: 417.010 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador: 

 

 

10.4. Número de bombeiros voluntários e em tempo parcial por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.37] 

 

• Dados: 

a)    Nº de bombeiros voluntários: 0 

Fonte: Corpo de Bombeiros de Maringá - Quartel Central 

 

b) População total: 417.010 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

•    Ano de referência: 2018 

 

•    Indicador: 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑠

100.000ª 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑢𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 

𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑜

100.000ª 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

0

417.010/100.000
= 0  𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠/100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

0

417.010/100.000
= 0  𝑏𝑜𝑚𝑏𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠/100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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10.5. Tempo de resposta dos serviços de emergência a partir do primeiro chamado 

 

• Equação: 

 

[A.38] 

 

• Dados: 

a) Soma anual de todos os tempos: 43.746 

b) Nº de atendimentos do Corpo de Bombeiros: 7.291 

Fonte: Corpo de Bombeiros de Maringá - Quartel Central 

•    Ano de referência: 2018 

•    Indicador:  

 

 

10.6. Tempo de respostas do Corpo de Bombeiros a partir do primeiro chamado 

 

• Equação: 

 

[A.39] 

 

• Dados: 

a) Soma anual de todos os tempos: 4.122 

b) Nº de atendimentos do Corpo de Bombeiros: 687 

Fonte: Corpo de Bombeiros de Maringá - Quartel Central 

 

• Ano de referência: 2018 

 

•     Indicador:  

  

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 

𝑐ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 
 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 

𝑐ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝐵𝑜𝑚𝑏𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠
 

43.746

7.291
= 6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 

4.122

687
= 6 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 
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GOVERNANÇA – SEÇÃO 11 

 

Nota – Nesta seção foram utilizados os dados referentes às eleições municipais de 2016. 

 

11.1. Porcentagem de participação dos eleitores nas últimas eleições municipais em 

função do total de eleitores aptos a votar 

 

• Equação: 

 

[A.40] 

 

• Dados: 

a) Comparecimento: 210.401 pessoas 

b) Aptos a votar: 261.716 pessoas 

Fonte: TSE, 2016 

 

• Ano de referência: 2016 

 

• Nota1 – Deve-se levar em conta a obrigatoriedade do voto no Brasil. 

 

• Indicador:  

 

11.2. Porcentagem de mulheres eleitas em função do número total de eleitos na gestão 

da cidade 

 

• Equação: 

 

[A.41] 

 

• Dados: 

a) Nº de mulheres eleitas: 0 mulheres 

b) Total de cargos disponíveis: 16 cargos 

Fonte: TSE, 2016 

 

• Ano de referência: 2016 

 

• Indicador:  

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
𝑥 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑎𝑟𝑎𝑚 𝑛𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎 

𝑒𝑙𝑒𝑖çã𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑝𝑡𝑎 𝑎 𝑣𝑜𝑡𝑎𝑟 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑙
𝑥 100 

210.401

261.716
𝑥 100 = 80,39% 

0

16
𝑥 100 = 0% 
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11.3. Porcentagem de mulheres empregadas na gestão da cidade 

 

• Equação: 

 

[A.42] 

 

• Dados: 

a) Nº de funcionárias mulheres: 9.706 mulheres 

b) Nº total do funcionalismo na gestão da cidade: 12.500 cargos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – Secretaria de Recursos Humanos 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

11.4. Número de condenações de servidores da cidade por corrupção e/ou subornos 

por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.43] 

 

• Nota1 - Prefeitura Municipal de Maringá – Secretaria de Recursos Humanos 

informou que não tem controle do quantitativo de funcionários afastados por 

corrupção que são de fato condenados pelo Ministério Público. 

 

• Nota2 – O Ministério Público por sua vez informou que o sistema não tem um 

filtro especifico que aponte esse tipo de informação. 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝çã𝑜

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑛𝑎 𝑔𝑒𝑠𝑡ã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 
𝑥 100 

9.706

12.500
𝑥 100 = 77,65% 
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11.5. Representação de cidades: número de autoridades locais eleitas para o cargo 

por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.44] 

 

• Dados: 

a) Total de cargos disponíveis: 16 cargos 

Fonte: TSE, 2016 

b) População em 2016: 403.242pessoas 

Fonte: IBGE  

• Ano de referência: 2016 

 

• Indicador: 

 

 

11.6. Porcentagem de eleitores registrados em função da população com idade para 

votar 

 

• Equação: 

 

[A.45] 

 

• Dados: 

a) Nº total de eleitores registrados: 276.073 eleitores 

Fonte: TSE, 2018 

b) População com idade para votar: 367.217 pessoas 

Fonte: IBGE  

• Ano de referência: 2016 

 

• Indicador: 

 

  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑜𝑡𝑎𝑟
𝑥 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑙𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

16

403.242/100.000
= 3,97% 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒𝑠 

276.073

367.217
 𝑥 100 = 75,18% 
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SAÚDE – SEÇÃO 12 

 

12.1. Expectativa média de vida 

 

• Equação: Valor médio de anos a ser vivido por um 
grupo de pessoas nascidas no mesmo ano 

[A.46] 

 

 

• Dados: 

a) Expectativa de vida ao nascer: 76,1 anos 

Fonte: PNUD, Ipea, FJP 

• Ano de referência: 2010 

 

• Indicador: 76,1 anos 
 

12.2. Número de leitos hospitalares por 100.000 habitantes 

  

• Equação: 

 

[A.47] 

 

• Dados: 

a) Leitos disponíveis nas esferas público e privada: 1.517 leitos 

Fonte: RAG (Relatório Anual de Gestão), 2018 

b) População em 2018: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE, 2018 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

1.517

417.010/100.000
= 363,78 𝑙𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 



174 

 

12.3. Número de médicos por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.48] 

 

• Dados: 

a) Nº de médicos em estabelecimentos de saúde: 1.994 médicos 

Fonte: CRM (Conselho Regional de Medicina) 

b) População em 2018: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE, 2018 

 

• Ano de referência: 2018 

 

 

• Indicador:  

 

 

12.4. Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos a cada 1 000 nascidos 

vivos 

 

• Equação: 

 

[A.49] 

 

 

• Dados: 

a) Óbitos: 65 para 4.982 nascidos vivos 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS/SESA-PR 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota – No Brasil a mortalidade de crianças de até 5 anos é comumente 

chamada de mortalidade na infância. 

 

• Indicador: 

 

 

 

  

Probabilidade de uma criança nascida em um ano 

específico morrer antes de completar cinco anos de 

idade, por 1 000 nascidos vivos 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑙ℎ𝑎𝑚 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

1.994

417.010/100.000
= 478,17 médicos/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

65

4.982/1.000
= 13,25 ó𝑏𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 1.000 𝑛𝑎𝑠𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑜𝑠 
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12.5. Número de pessoas da equipe de enfermagem e obstetrícia por 100.000 

habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.50] 

 

 

• Dados: 

a) Nº total de enfermeiros e obstetrizes: 131 médicos 

Fonte: CRM (Conselho Regional de Medicina) 

b) População em 2018: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE, 2018 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1: Não encontrado Nº total de enfermeiros que trabalham diretamente 

com a equipe de obstetras não foi informado pelo COREN (Conselho Regional 

de Enfermagem). 

 

 

• Indicador: 

 

 

12.6. Número de profissionais de saúde mental por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.51] 

 

• Dados: 

a) Nº de profissionais da saúde mental: 116 profissionais 

Fonte: CRM (Conselho Regional de Medicina) 

 

b) População em 2018: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE, 2018 

• Ano de referência: 2018 

 

 

• Indicador: 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑎 𝑠𝑎ú𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑡𝑒𝑡𝑟𝑖𝑧𝑒𝑠

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

131

417.010/100.000
= 31,41 médicos obstetras/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  

 

116

417.010/100.000
= 27,82 profissionais/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  
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12.7. Taxa de suicídio por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.52] 

 

• Dados: 

a) Óbitos por suicídio: 33 óbitos 

Fonte: Ministério da Saúde - DATASUS 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

• Ano de referência: 2018 

 

•     Indicador:  

 

 

 

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑖𝑐í𝑑𝑖𝑜

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

33

417.010/100.000
= 7,91 suicídios/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  
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RECREAÇÃO – SEÇÃO 13 

 

13.1. Área em metros quadrados, de espaços públicos de recreação cobertos 

percapita 

 

• Equação:  [A.53] 

 

 

• Dados: 

a) Nº m² de espaços públicos de recreação cobertos: 101.874 m² 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – Geoprocessamento 

 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

• Ano de referência: 2018 

 

•     Indicador: 

 

 

13.2. Área, em metros quadrados, de espaços públicos de recreação ao ar livre 

percapita 

 

• Equação: 

 

[A.54] 

 

•    Dados: 

a) Nº m² de espaços públicos de recreação cobertos: 78.738 m² 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – Geoprocessamento 

 

b) População total: 417.010 pessoas 

 Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

•     Indicador: 

𝑁º 𝑚2𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑎𝑜 𝑎𝑟 𝑙𝑖𝑣𝑟𝑒 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

101.874

417.010
= 0,24 𝑚2 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

78.738

417.010
= 0,19𝑚2𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

𝑁º 𝑚2𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜𝑠 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎çã𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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SEGURANÇA – SEÇÃO 14 

 

14.1. Número de agentes de polícia por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.55] 

 

• Dados: 

a) Nº de agentes oficiais de polícia: 325 

Fonte: Polícia Militar de Maringá - 4º Batalhão 

 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

 

•     Indicador: 

 

 

14.2. Número de homicídios por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.56] 

 

• Dados: 

a) Mortes por homicídio: 31 óbitos 

Fonte: Polícia Militar de Maringá - 4º Batalhão 

 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑑𝑖𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙í𝑐𝑖𝑎

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

325

417.010/100.000
= 77,94  𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑟 100.00 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

 

31

417.010/100.000
= 7,43 ℎ𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑑𝑖𝑜𝑠/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠   
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14.3. Crimes contra a propriedade por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.57] 

 

• Dados: 

a) Nº de crimes contra a propriedade: 8.459 

Fonte: Polícia Militar de Maringá - 4º Batalhão 

 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

•  Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

14.4. Tempo de resposta da polícia a partir do primeiro chamado 

 

• Equação: 

 

[A.58] 

 

• Nota1: Tempo médio de resposta da Polícia Militar, da ligação 190 até a 

chegada da viatura é calculado pelo sistema automaticamente.  

 

• Indicador: 55 minutos 
 

 

 

  

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑜 

𝑐ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑒 𝑎 𝑐ℎ𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒𝑑𝑎𝑑𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

8.459

417.010/100.000
= 2.028,49 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠   
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14.5. Taxa de crimes violentos por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.59] 

 

• Dados: 

a) Crimes violentos reportados: 1.532 

  Fonte: Polícia Militar de Maringá - 4º Batalhão 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – Conforme indicado pela norma, foram considerados como crimes 

violentos assassinatos, homicídios, assaltos a mão armada e estupros. 

 

 

• Indicador:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

1.532

417.010/100.000
= 367,38 𝑐𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠   
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HABITAÇÃO – SEÇÃO 15 

 

15.1. Porcentagem da população urbana morando em favelas 

 

• Equação: 

 

[A.60] 

 

 

• Dados: 

a) População das favelas: 0 pessoas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

15.2. Número de sem-teto por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.61] 

 

• Dados: 

a) População em situação de rua em 2018: 357 pessoas 

Fonte: Observatório das Metropólis 

b) População em 2007: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Contagem da população  

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚 𝑡𝑒𝑡𝑜

100.000ª𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒𝑚 𝑓𝑎𝑣𝑒𝑙𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

0

417.010
𝑥 100 = 0 %  

357

417.010/100.00
= 85,61 pessoas /100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠  
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15.3. Porcentagem de moradias sem títulos de propriedade registrados 

 

 

• Equação: 

 

[A.62] 

 

• Dados: 

a) Nº de moradias existentes sem registro:  

b) Nº total de moradias: 129.464 

 

• Ano de referência: 2010 

 

• Nota1: A Prefeitura por meio da Secretaria da Fazenda informou que não possui 

levantamento dos imóveis sem registros. 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO  
 

 

 

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑠
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RESÍDUOS SÓLIDOS – SEÇÃO 16 

 

16.1. Porcentagem da população urbana com coleta regular de resíduos sólidos 

(domiciliar) 

 

• Equação: 

 

[A.63] 

 

• Dados: 

a) Nº de pessoas servidas com a coleta de resíduos: 417.010 pessoas 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá – Secretaria de Serviços Públicos 

b) População total: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

• Ano de referência: 2018 

•     Indicador:  

 

 

16.2. Total de coleta de resíduos sólidos municipais per capita 

 

• Equação: 

 

[A.64] 

 

• Dados: 

a) Geração de resíduos urbanos no município: 

Normal:106.961,95 t/ano 

Reciclado:5.634,87 t/ano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

b) População estimada em 2018 = 417.010 pessoas  

Fonte: IBGE, 2018 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – A quantidade de resíduos urbanos gerados não considera os 

resíduosproduzidos pela construção civil, assim como prevê a norma. 

 

• Nota2 – Os dados foram tratados para expressar os resíduos coletados ao 

longo do ano de 2018.   

 

•  Indicador: 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠(𝑡𝑜𝑛)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

417.010

417.010
𝑥 100 = 100% 

106.961,95 +  5.634,87

417.010
= 0,27 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 
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16.3. Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são reciclados 

 

• Equação: 

 

[A.65] 

 

• Dados: 

a) Quantidade de materiais recicláveis recuperados:  5.634,87 t/ano  

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

 

b) Geração de resíduos urbanos município: 

Normal: 106.961,95 t/ano 

Reciclado: 5.634,87 t/ano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

 

• Ano de referência: 2018 

• Nota1 – A quantidade de resíduos urbanos gerados não considera os 

resíduos produzidos pela construção civil, assim como prevê a norma. 

 

 

• Indicador:  

 

 

16.4. Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em aterros sanitários 

 

• Equação: 

 

[A.66] 

 

• Dados: 

a) Quantidade de resíduos dispostos em aterros sanitários: 106.961,95 t 

b) Total de resíduos gerados no município: 106.961,95 t  

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – Como o dado referente à quantidade de resíduos em aterros 

sanitários incluía os resíduos gerados pela construção civil, estes também 

foram considerados entre os resíduos produzidos pela cidade para a 

construção deste indicador. 

 

• Indicador:  

  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑚 

𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥 100 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥 100 

5.634,87

106.961,95 +  5.634,87
𝑥 100 = 5%  

106.961,95

106.961,95 +  5.634,87
𝑥 100 = 95%  
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16.5. Porcentagem de resíduos sólidos urbanos para incineração 

 

• Equação: 

 

[A.67] 

 

• Dados: 

a) Quantidade de resíduos incinerados: 0 t 

b) Geração de resíduos urbanos no município:  

Normal: 106.961,95 t/ano 

Reciclado: 5.634,87 t/ano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

 

• Ano de referência: 2018 

• Nota1 - A quantidade de resíduos urbanos gerados não considera os 

resíduos produzidos pela construção civil, assim como prevê a norma. 

 

• Indicador:  

 

 

16.6. Porcentagem de resíduos sólidos urbanos queimados a céu aberto 

 

• Equação: 

 

[A.68] 

 

• Dados: 

a) Quantidade de resíduos queimados: 0 t 

 

b) Geração de resíduos urbanos no município:  

Normal: 106.961,95 t/ano 

Reciclado: 5.634,87 t/ano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – A quantidade de resíduos urbanos gerados não considera os 

resíduos produzidos pela construção civil, assim como prevê a norma. 

 

• Indicador:  

 

  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥 100 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛) 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥 100 

0

106.961,95 +  5.634,87
𝑥 100 = 0%  

0

106.961,95 +  5.634,87
𝑥 100 = 0%  
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16.7. Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em lixões a céu aberto 

 

• Equação: 

 

[A.69] 

 

• Dados: 

a) Quantidade de resíduos dispostos em lixão: 0 t 

b) Geração de resíduos urbanos no município:  

Normal: 106.961,95 t/ano 

Reciclado: 5.634,87 t/ano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 - A quantidade de resíduos urbanos gerados não considera os resíduos 

produzidos pela construção civil, assim como prevê a norma. 

 

• Indicador:  

 

 

16.8. Porcentagem de resíduos sólidos dispostos por outros meios 

 

• Equação: 

 

[A.70] 

 

• Dados: 

 

a) Quantidade de resíduos dispostos por outros meios: 0 t 

b) Geração de resíduos urbanos no município:  

Normal: 106.961,95 t/ano 

Reciclado: 5.634,87 t/ano 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Serviços Públicos 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 - A quantidade de resíduos urbanos gerados não considera os 

resíduos produzidos pela construção civil, assim como prevê a norma. 

 

• Indicador:  

 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠

𝑝𝑜𝑟 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑚𝑒𝑖𝑜𝑠(𝑡𝑜𝑛)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥 100 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑎 𝑐é𝑢 𝑎𝑏𝑒𝑟𝑡𝑜 (𝑡𝑜𝑛)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥 100 

0

106.961,95 +  5.634,87
𝑥 100 = 0%  

0

106.961,95 +  5.634,87
𝑥 100 = 0%  
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16.9. Geração de resíduos perigosos per capita (toneladas) 

 

• Equação: 

 

[A.71] 

 

 

• Nota1 - A Prefeitura Municipal de Maringá por meio da Secretaria de Serviços 

Públicos informou que não coletam nenhum tipo de resíduo perigoso, a coleta é feita por 

empresas especializadas. 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 
 

16.10. Porcentagem de resíduos urbanos perigosos não reciclados 

 

• Equação: 

 

[A.72] 

 

 

• Nota1 - A Prefeitura Municipal de Maringá por meio da Secretaria de Serviços 

Públicos informou que não coletam nenhum tipo de resíduo perigoso não 

reciclados, a coleta é feita por empresas especializadas. 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

 

 

 

 

  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜𝑠𝑜𝑠

𝑛ã𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠(𝑡𝑜𝑛)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜𝑠𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)
𝑥 100 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑔𝑜𝑠𝑜𝑠 (𝑡𝑜𝑛)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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TELECOMUNICAÇÕES E INVOVAÇÃO – SEÇÃO 17 

 

17.1. Número de conexões de internet por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.73] 

 

 

• Dados: 

a) Acesso à banda larga fixa – conexão multimídia: 128.415 pessoas 

Fonte: Anatel – ownCloud 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

•     Indicador:  

 

 

17.2. Número de conexões de telefone celular por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.74] 

 

• Dados: 

a) Densidade de acessos à telefonia móvel: 156.500/ 100 habitantes 

Fonte: Anatel, 2019 

 

• Ano de referência: 2019 

 

• Nota1 – O dado já foi obtido no formato de densidade em relação à 

população total, tendo sido apenas tratado para o formato estabelecido pela 

norma. 

 

• Indicador: 156.500 conexões/ 100.000 habitantes 
 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑓𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

128.415

417.010/100.000
=  30.794,23 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥õ𝑒𝑠/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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17.3. Número de conexões de telefone fixo por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.75] 

 

• Dados: 

 

a) Telefonia fixa – acessos em serviço: 192.250 acessos 

Fonte: Anatel – ownCloud 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – Para este cálculo foram consideradas apenas as conexões de telefone 

fixoem serviço, do total de conexões instaladas.  

 

• Indicador: 

 

 

 

 

 

  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥õ𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑓𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑜 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

192.250

417.010/100.000
=  46.102,01 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑥õ𝑒𝑠/ 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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TRANSPORTE – SEÇÃO 18 

 

18.1. Quilomêtros de sistema de transporte público de alta capacidade por 100.000 

habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.76] 

 

• Nota1 -  Não se aplica pois a cidade não possui sistema de transporte de alta 

capacidade. 

 

18.2. Quilômetros de sistema de transporte público de média capacidade por 100.000 

habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.77] 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

 

18.3. Número anual de viagens em transporte público per capita 

 

• Equação: 

 

[A.78] 

 

• Dados: 

a) Nº de passageiros por mês: 1.530.000  

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Mobilidade 

Urbana 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE, 2018 

 

• Ano de referência: 2018 

 

𝑁º 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑝ú𝑏𝑙𝑖𝑐𝑜

𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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• Indicador: 

 

18.4. Número de automóveis privados per capita 

 

• Equação: 
 

[A.79] 

 

• Dados: 

a) Nº de automóveis na cidade: 172.261  

Fonte:Automóveis IBGE – Frota Maringá 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE, 2018 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador: 

 

 

18.5. Porcentagem de passageiros que se deslocam para o trabalho de forma alternativa 

ao automóvel privado 

 

• Equação: 

 

[A.80] 

 

• Nota1: A Secretaria de Mobilidade informou que essa informação só é 

possível extrair do Plano de Mobilidade Urbana que tem previsão para ser 

entregue em 2021. 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO   
  

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑛ã𝑜 𝑢𝑠𝑎𝑚 𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚ó𝑣𝑒𝑙

𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑟 𝑎𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝑇𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜
 𝑥 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚ó𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

172.261 

417.010
= 0,41 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑚ó𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 

 

1.530.000 𝑥 12

417.010
= 44,03 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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18.6. Número de veículos motorizados de duas rodas per capita 

 

• Equação: 

 

[A.81] 

 

• Dados: 

a) Nº de motocicletas: 42497 

b) Nº de motonetas: 17455 

c) Nº de ciclomotor: 736 

Fonte: IBGE – Frota 

d) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

•  Indicador:  

 

 

18.7. Quilômetros de ciclovias e ciclofaixas por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.82] 

 

• Dados: 

a) Extensão de ciclovias em 2009: 40,5 km 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Mobilidade 

Urbana 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

  

𝑄𝑢𝑖𝑙ô𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑣𝑖𝑎𝑠 𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑓𝑎𝑖𝑥𝑎𝑠

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒í𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑜𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(736 + 42497 + 17455) 

417.010
= 0,15 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

40,5 

417.010/100.000
= 9,71 𝑘𝑚 𝑝𝑜𝑟 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 



193 

 

18.8. Mortalidades de trânsito por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.83] 

 

• Dados: 

a) Nº de homicídios culposos de trânsito: 51 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá - Secretaria de Mobilidade 

Urbana 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – Os homicídios culposos de trânsito correspondem às mortes 

emdecorrência de acidentes de trânsito como atropelamentos, colisões, 

capotagens e outros. 

 

• Indicador:  

 

 

18.9. Conectividade aérea (número de partidas de voos comerciais sem escalas) 

 

• Equação: 

 

[A.84] 

• Dados: 
JAN 331 JUL 286 

FEV 281 AGO 304 

MAR 314 SET 313 

ABR 300 OUT 341 

MAI 289 NOV 300 

JUN 266 DEZ 313 

 

TOTAL3638 

 

• Fonte: Aeroporto Regional de Maringá - Silvio Name Júnior 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador: 3.638 voos comerciais  

Soma de todos os voos comerciais sem escala 
partindo dos aeroportos que servem a cidade. 

 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑜 𝑡𝑟â𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜

100.000ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

51

417.010/100.000
= 12,23 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠/100.000ℎ𝑎𝑏 
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PLANEJAMENTO URBANO – SEÇÃO 19 

 

19.1. Áreas verdes (hectares) por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 

 

[A.85] 

 

• Dados: 

 

a) Área verde: 979,1476 ha 

Fonte: Site cidadessustentaveis.org.br 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

 

19.2. Número de árvores plantadas anualmente por 100.000 habitantes 

 

• Equação: 
 

[A.86] 

 

• Dados: 

a) Nº total de árvores plantadas em um ano: 2400 árvores 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá -  Viveiro Municipal 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑢𝑚 𝑎𝑛𝑜

100.000 ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 (𝑒𝑚 ℎ𝑒𝑐𝑡𝑎𝑟𝑒𝑠)

100.000 ª 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

979,1476

417.010/100.000
= 234,80 ℎ𝑎 𝑝𝑜𝑟 100.000ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 

2400

417.010/100.000
= 575,53 á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 100.000 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 
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19.3. Porcentagem de área de assentamentos informais em função da área total da 

cidade 

 

• Equação: 

 

[A.87] 

  

• Dados: 

a) Área ocupada por favelas: 0 km² 

Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá 

 

b) Área total do município: 486,305 km² 

Fonte: IBGE 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

19.4. Relação empregos/habitação 

 

• Equação: 

 

[A.88] 

 

 

• Dados: 

a) Nº total de postos de trabalho: 16.569 

Fonte: IPARDES, Perfil Completo do Município – MTE 

 

b) Nº total de unidades habitacionais: 129.464 

 Fonte: IBGE 

 

• Ano de referência: 2010 

 

• Indicador:  

 

 

  

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑜

𝑁º 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠
 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖𝑠 (𝑘𝑚²)

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 (𝑘𝑚²)
x 100 

0

486,305
𝑥 100 = 0 % 

16.569

129.464
= 0,13 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 
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ESGOTOS – SEÇÃO 20 

 

20.1. Porcentagem da população urbana atendida por sistemas de coleta e afastamento 

de esgoto 

 

• Equação:  [A.89] 

 

 

• Dados: 

a) População atendida com esgotamento sanitário: 412.900 pessoas 

Fonte: Sanepar 

 

b) População da cidade: 417.010 

Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

20.2. Porcentagem de coleta do esgoto, que não recebeu qualquer tratamento 

 

• Equação: 

 

[A. 90] 

 

• Dados: 

a) Volume de esgotos coletados = 231.078,35 (1000m³/ano) 

Fonte: Sanepar 

 

b) Volume de esgoto tratados = 231.078,35 (1000m³/ano) 

Fonte: Sanepar 

 

•  Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – A quantidade de esgoto sem tratamento foi calculada como a 

diferença entre o volume de esgoto coletado e o volume tratado. 

 

•     Indicador:  

  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑚 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

412.900

417.010
= 99,01 % 

0

231.078,35 
 𝑥 100 = 0 % 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 
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20.3. Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento primário 

• Equação: 

 

[A.91] 

 

• Dados: 

a) Volume de esgotos coletados = 231.078,35 (1000m³/ano) 

Fonte: Sanepar 

 

b) Volume de esgoto tratados = 231.078,35 (1000m³/ano) 

Fonte: Sanepar 

 

•  Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – A quantidade de esgoto sem tratamento foi calculada como a 

diferença entre o volume de esgoto coletado e o volume tratado. 

 

•      Indicador: 

  

 

20.4. Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento secundário 

 

• Equação: 

 

[A.92] 

 

• Dados: 

a) Volume de esgotos coletados = 231.078,35 (1000m³/ano) 

Fonte: Sanepar 

 

b) Volume de esgoto tratados = 231.078,35 (1000m³/ano) 

Fonte: Sanepar 

 

•  Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – A quantidade de esgoto sem tratamento foi calculada como a 

diferença entre o volume de esgoto coletado e o volume tratado. 

 

•     Indicador:  

 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 

𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑á𝑟𝑖𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 

𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑖𝑚á𝑟𝑖𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

231.078,35

231.078,35 
 𝑥 100 = 100 % 

231.078,35

231.078,35 
 𝑥 100 = 100 % 
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20.5. Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento terciário 

 

• Equação: 

 

[A.93] 

 

 

• Nota1 – O esgoto da cidade não recebe tratamento terciário. Pois consegue atender 

aos padrões estabelecidos sem aplicar esse tipo de tratamento. 

 

• Fonte: Sanepar 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

 

 

 

 

  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑚 

𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑖á𝑟𝑖𝑜

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑔𝑜𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧𝑖𝑑𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜
𝑥 100 

0

231.078,35 
 𝑥 100 = 0 % 



199 

 

ÁGUA E SANEAMENTO – SEÇÃO 21 

 

21.1 Porcentagem da população da cidade com serviço de abastecimento de água 

potável 

• Equação: 

 

[A.94] 

 

• Dados: 

a) Nº de domicílios ligados a rede geral de abastecimento de água: 

417.010 pessoas 

Fonte: Sanepar 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: Sanepar 

 

•      Ano de referência: 2018 

 

•     Indicador:  

 

 

21.2. Porcentagem da população da cidade com acesso a uma fonte de água adequada 

para o consumo 

• Equação: 

 

[A.95] 

 

• Dados: 

a) Nº de pessoas com acesso a uma fonte melhorada de água: 417.010 

pessoas 

Fonte: Sanepar 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

            Fonte: IBGE – Estimativa populacional 

 

•      Ano de referência: 2018 

 

•  Indicador: 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑎 𝑢𝑚𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒

𝑚𝑒𝑙ℎ𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑜

𝑎𝑏𝑎𝑠𝑡𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑝𝑜𝑡á𝑣𝑒𝑙

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

417.010

417.010
 𝑥 100 = 100 % 

417.010

417.010
 𝑥 100 = 100 % 
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21.3. Porcentagem da população da cidade com acesso a saneamento melhorado 

 

• Equação: 

 

[A.96] 

 

• Dados: 

a) Nº de pessoas com instalações sanitárias adequadas: 412.900 

Fonte: Sanepar 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: Sanepar 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1 – Todo o esgotamento dos domicílios com sanitário era do tipo rede 

geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica, consideradas instalações 

adequadas pela norma. 

 

 

• Indicador:  

 

 

21.4. Consumo doméstico total de água per capita (litros por dia) 

• Equação: 

 

[A.97] 

• Dados: 

a) Quantidade do consumo de água para uso doméstico: 48.625,93(m³/dia) 

Fonte: Sanepar 

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

        Fonte: IBGE 

 

• Ano de referência: 2018 

 

• Nota1– Todo o esgotamento dos domicílios com sanitário era do tipo rede 

geral de esgoto ou pluvial ou fossa séptica, consideradas instalações 

adequadas pela norma. 

 

 

• Indicador:  

  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑠𝑜 𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑙/𝑑𝑖𝑎)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎çõ𝑒𝑠

𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑎𝑑𝑒𝑞𝑢𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥 100 

412.900

417.010
 𝑥 100 = 99 % 

48.625,93

417.010
 𝑥 1000 = 116,61 𝑙/𝑑𝑖𝑎 
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21.5. Consumo total de água per capita (litros por dia) 

 

• Equação: 

 

[A.98] 

• Dados:  

a) Quantidade total do consumo de água: 58429 (m³/dia) 

 Fonte: Sanepar  

 

b) População da cidade: 417.010 pessoas 

Fonte: IBGE – Censo demográfico  

 

• Ano de referência: 2010 

 

 

• Indicador:  

 

21.6. Valor médio anual de horas de interrupção do abastecimento de água por 

domicílio 

• Equação: 

 

[A.99] 

• Dados: 

 

• Nota1 – A Sanepar informou que o sistema não fornece esse tipo de dados. 

 

• Indicador: NÃO ENCONTRADO 

 

21.7. Porcentagem das perdas de água (água não faturada) 

 

• Equação: 

 

[A.100] 

• Dados: 

a) Volume de água produzida: 291.369,29 (1.000 m³/ano) 

Fonte: Sanepar 

 

b) Volume de água consumida: 213.265,85 (1.000 m³/ano) 

 Fonte: Sanepar 

• Ano de referência: 2018 

 

• Indicador:  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜
𝑥 100 

𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑟𝑢𝑝çã𝑜 𝑥

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑎𝑓𝑒𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠
 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 á𝑔𝑢𝑎(𝑙/𝑑𝑖𝑎)

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

58429

417.010
 𝑥 1000 = 140,11 𝑙/𝑑𝑖𝑎 

29136929 −  21326585

29136929 
 𝑥 100 = 26,81 % 
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APÊNDICE B – PLANILHA DE ANÁLISE DO NÍVEL DE DIFICULDADE PARA 

OBTENÇÃO DOS INDICADORESESSENCIAL E DE APOIO 

 

Tabela 11 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Continua) 

 

 
Legenda:      

 

 

 

     
 

 
 

     
 

  
     

 

  5 - ECONOMIA            

5.1 Taxa de desemprego da cidade     x      

5.2 

Valor de avaliação de propriedades comerciais e 

industriais como uma porcentagem dovalor de avaliação 

total de todas as propriedades 
        x 

 

5.3 Porcentagem da população abaixo da linha de pobreza       x    

5.4 
Porcentagem da população com emprego em tempo 

integral 
    x     

 

5.5 Taxa de desemprego de jovens     x      

5.6 Número de empresas por 100.000 habitantes       x    

5.7 
Número de novas patentes por 100.000 habitantes por 

ano 
      x    

Total [%] 

0 0 3 3 1  

0 0 43 43 14  

  6 - EDUCAÇÃO            

6.1 
Porcentagem da população feminina em idade escolar 

matriculada em escolas     x     
 

6.2 
Porcentagem de estudantes com ensino primário 

completo 
      x   

 

6.3 
Porcentagem de estudantes com ensino secundário 

completo 
      x   

 

6.4 Relação estudante/professor no ensino primário       x    

6.5 
Porcentagem de população masculina em idade escolar 

matriculada em escolas     x     
 

6.6 
Porcentagem de população em idade escolar matriculada 

em escolas     x     
 

6.7 
Número de indivíduos com ensino superior completo 

por 100.000 habitantes       x   
 

Total [%] 

0 0 3 4 0  

0 0 43 57 0  

  7 -  ENERGIA            

7.1 Uso de energia elétrica residencial per capita (kWh/ano)       x    

7.2 
Porcentagem de habitantes da cidade com fornecimento 

regular de energia elétrica     x     
 

  

FÁCIL INTERMEDIÁRIO DIFÍCILMUITO FÁCIL MUITO DIFÍCIL
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Tabela 11 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Continua) 

 

 

 7 -  ENERGIA             

7.3 
Consumo de energia de edíficios públicos por ano 

(kWh/m²) 
      x    

7.4 
Porcentagem da energia total proveniente de fontes 

renováveis, como parte do consumo total de energia da 

cidade 
        x 

 

7.5 Uso total de energia elétrica per capita (kWh/ano)       x    

7.6 
Número médio de interrupções de energia elétrica por 

consumidor por ano         x 
 

7.7 
Duração média das interrupções de energia elétrica (em 

horas) 
        x 

 

Total [%] 

0 0 1 3 3  

0 0 14 43 43  

  8 - MEIO AMBIENTE            

8.1 Concentração de material particulado fino (PM 2.5)         x  

8.2 Concentração de material particulado (PM 10)         x  

8.3 
Emissão de gases de efeito de estufa medida, em 

toneladas per capita         x 
 

8.4 Concentração de NO2 (dióxido de nitrogênio)       x    

8.5 Concentração de SO2 (dióxido de enxofre)       x    

8.6 Concentração de O3 (ozônio)         x  

8.7 Poluição sonora         x  

8.8 Variação percentual em número de espécies nativas         x  

Total [%] 

0 0 0 2 6  

0 0 0 25 75  

  9 -  FINANÇAS            

9.1 
Taxa de endividamento (expansão do serviço da dívida 

como uma porcentagem dareceita própria do município)     x     
 

9.2 
Despesas de capital como porcentagem de despesas 

totais 
    x      

9.3 
Porcentagem da receita própria em função do total das 

receitas 
    x      

9.4 
Porcentagem dos impostos recolhidos em função dos 

impostos cobrados     x     
 

Total [%] 

0 0 4 0 0  

0 0 100 0 0  

  
10 - RESPOSTAS A INCÊNDIOS E 

EMERGÊNCIAS 
          

 

10.1 Número de bombeiros por 100.000 habitantes     x      

10.2 
Número de mortes relacionadas a incêndios por 100.000 

habitantes     x     
 

10.3 
Número de mortes relacionadas a desastres naturais por 

100.000 habitantes     x     
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Tabela 11 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Continua) 
 

  
10 - RESPOSTAS A INCÊNDIOS E 

EMERGÊNCIAS10  
          

 

10.4 
Número de bombeiros voluntários e em tempo parcial 

por 100.000 habitantes     x     
 

10.5 
Tempo de resposta dos serviços de emergência a partir 

do primeiro chamado     x     
 

10.6 
Tempo de resposta do Corpo de Bombeiros a partir do 

primeiro chamado     x     
 

Total [%] 

0 0 6 0 0  

0 0 100 0 0  

  11 - GOVERNANÇA            

11.1 

Porcentagem de participação dos eleitores nas últimas 

eleições municipais em funçãodo total de eleitores aptos 

a votar 
    x     

 

11.2 
Porcentagem de mulheres eleitas em função do número 

total de eleitos na gestão dacidade 
    x     

 

11.3 
Porcentagem de mulheres empregadas na gestão da 

cidade 
    x      

11.4 
Número de condenações de servidores da cidade por 

corrupção e/ou suborno por100.000 habitantes         x 
 

11.5 
Representação de cidadãos: número de autoridades 

locais eleitas para o cargo por100.000 habitantes     x     
 

11.6 
Porcentagem de eleitores registrados em função da 

população com idade para votar     x     
 

Total [%] 

0 0 5 0 1  

0 0 83 0 17  

  12 - SAÚDE            

12.1 Expectativa média de vida     x      

12.2 Número de leitos hospitalares por 100.000 habitantes     x      

12.3 Número de médicos por 100.000 habitantes     x      

12.4 
Taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos 

a cada 1.000 nascidos vivos   x       
 

12.5 
Número de pessoas da equipe de enfermagem e 

obstetrícia por 100.000 habitantes         x 
 

12.6 
Número de profissionais de saúde mental por 100.000 

habitantes 
      x   

 

12.7 Taxa de suicídio por 100.000 habitantes     x      

Total [%] 

0 1 4 1 1  

0,0 14,3 57,1 14,3 14,3  

  13 - RECREAÇÃO            

13.1 
Área em metros quadrados de espaços públicos de 

recreação cobertos per capita       x   
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Tabela 11 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Continua) 
 

 

 13 - RECREAÇÃO       

13.2 
Área em metros quadrados de espaços públicos de 

recreação ao ar livre per capita       x   
 

Total [%] 

0 0 0 2 0  

0 0 0 100 0  

  14 - SEGURANÇA            

14.1 Número de agentes de polícia por 100.000 habitantes       x    

14.2 Número de homicídios por 100.000 habitantes       x    

14.3 Crimes contra a propriedades por 100.000 habitantes       x    

14.4 
Tempo de resposta da polícia a partir do primeiro 

chamado 
      x    

14.5 Taxa de crimes violentos por 100.000 habitantes       x    

Total [%] 

0 0 0 5 0  

0 0 0 100 0  

  15 - HABITAÇÃO            

15.1 Porcentagem da população urbana morando em favelas     x      

15.2 Número de sem-teto por 100 mil habitantes     x      

15.3 Porcentagem de moradias sem títulos de propriedades         x  

Total [%] 
0 0 2 0 1  

0 0 67 0 33  

  16 - RESÍDUOS SÓLIDOS            

16.1 
Porcentagem da população urbana com coleta regular de 

lixo (domiciliar)     x     
 

16.2 
Total de coleta de resíduos sólidos municipais per 

capita 
    x      

16.3 
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos que são 

reciclados 
    x      

16.4 
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos em 

aterros sanitários     x     
 

16.5 
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos descartados 

para incineração     x     
 

16.6 
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos queimados a 

céu aberto 
    x     

 

16.7 
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos a 

céu aberto 
    x     

 

16.8 
Porcentagem de resíduos sólidos urbanos dispostos por 

outros meios     x     
 

16.9 Geração de resíduos perigosos per capita         x  

16.10 
Porcentagem de resíduos urbanos perigosos que são 

reciclados 
        x 

 

Total [%] 

0 0 8 0 2  

0 0 80 0 20  

  17 - TELECOMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO            

17.1 Número de conexões de internet por 100.000 habitantes       x    
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Tabela 11 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Continua) 
 

 17 - TELECOMUNICAÇÃO E INOVAÇÃO            

17.2 
Número de conexões de telefone celular por 100.000 

habitantes 
      x   

 

17.3 
Número de conexões de telefone fixo por 100.000 

habitantes 
      x   

 

Total [%] 

0 0 0 3 0  

0 0 0 100 0  

  18 - TRANSPORTE            

18.1 
Quilômetros de sistema de transporte público de alta 

capacidade por 100 mil habitantes     x     
 

18.2 
Quilômetros de sistema de transporte público de média 

capacidade por 100 mil habitantes     x     
 

18.3 
Número anual de viagens em transporte público per 

capita 
    x     

 

18.4 Número de automóveis privados per capita   x        

18.5 
Porcentagem de passageiros que se deslocam para o 

trabalho de forma alternativa ao automóvel privado         x 
 

18.6 
Número de veículos motorizados de duas rodas per 

capita 
  x       

 

18.7 
Quilômetros de ciclovias e ciclofaixas por 100 mil 

habitantes 
    x     

 

18.8 Mortalidade de trânsito por 100 mil habitantes     x      

18.9 
Conectividade aérea (número de partidas de voos 

comerciais sem escalas)     x     
 

 

Total [%] 

0 2 6 0 1  

  0 22 67 0 11  

  19 - PLANEJAMENTO URBANO            

19.1 Áreas verdes (hectares) por 100 mil habitantes       x    

19.2 
Número de árvores plantadas anualmente por 100 mil 

habitantes 
      x   

 

19.3 
Porcentagem de área de assentamentos informais em 

função da área total da cidade       x   
 

19.4 Relação empregos/habitação         x  

Total [%] 

0 0 0 3 1  

0 0 0 75 25  

  20 - ESGOTOS            

20.1 
Porcentagem da população da cidade atendida por 

sistema de coleta e afastamento de esgoto     x     
 

20.2 
Porcentagem do esgoto da cidade que não recebeu 

qualquer tratamento     x     
 

20.3 
Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento 

primário 
    x     

 

20.4 
Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento 

secundário     x     
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Tabela 11 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Conclusão) 
 

 

 20 - ESGOTOS       

20.5 
Porcentagem do esgoto da cidade que recebe tratamento 

terciário 
    x     

 

Total [%] 

0 0 5 0 0  

0 0 100 0 0  

  21 - ÁGUA E SANEAMENTO            

21.1 
Porcentagem da população da cidade com serviço de 

abastecimento de água potável     x     
 

21.2 
Porcentagem da população da cidade com acesso 

sustentável a uma fonte de água adequada para consumo     x     
 

21.3 
Porcentagem da população da cidade com acesso a 

saneamento melhorado     x     
 

21.4 Consumo doméstico total de água per capita (litros/dia)     x      

21.5 Consumo total de água per capita (litros/dia)     x      

21.6 
Valor médio anual de horas de interrupção do 

abastecimento de água por domicílio         x 
 

21.7 Porcentagem de perdas de água (água não faturada)     x      

Total [%] 

0 0 6 0 1  

0,0 0,0 85,7 0,0 14,3  

Total [%] 

           

0 3 53 26 18  
 

Fonte: A Autora 
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APÊNDICE C – PLANILHA DE ANÁLISE DO NÍVEL DE DIFICULDADE PARA 

OBTENÇÃO DOS INDICADORES DE PERFIL 

 

Tabela 12 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Continua) 
Legenda:      
 

     
      

      

População           
População total da cidade x         

Densidade populacional (por quilômetro quadrado) x         

Porcentagem da população do país     x     

Porcentagem infantil da população (0-14 anos) x         

Porcentagem jovem da população (15-24 anos)   x       

Porcentagem adulta da população (25-64 anos)   x       

Porcentagem idosa da população (+65 anos)     x     

Relação homem/mulher (número de homens por 100 mulheres)     x     

Variação populacional anual       x   

População não economicamente ativa     x     

Porcentagem da população que é estrangeira         x 

Porcentagem da população que são novos imigrantes         x 

Porcentagem de residentes que não são cidadãos (naturalizados)         x 

Total [%] 

3 2 4 1 3 

23 15 31 8 23 

Habitação           
Número total de domicílios     x     

Número total de domicílios ocupados (próprios ou alugados)     x     

Pessoas por domicílio     x     

Densidade de domicílios (por quilômetro quadrado)         x 

Total [%] 

0 0 3 0 1 

0 0 75 0 25 

Economia           
Renda familiar média (US$/ano)   x       

Taxa anual de inflação baseada na média dos últimos 5 anos       x   

Custo de vida         x 

Distribuição de renda (Índice Gini)   x       

PIB do país (US$)     x     

PIB per capita do país (US$)       x   

PIB per capita da cidade (US$)     x     

Porcentagem do PIB da cidade em função do PIB do país       x   

Variação da taxa de empregos baseada nos últimos 5 anos         x 

Orçamento de operacional  bruto (US$)         x 

Orçamento de operacional  bruto per capita (US$)         x 

 

FÁCIL INTERMEDIÁRIO DIFÍCILMUITO FÁCIL MUITO DIFÍCIL
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Tabela 12 – Nível de dificuldade para obtenção dos indicadores (Conclusão) 
 

Economia      
Orçamento de capital bruto (US$)         x 
Orçamento de capital bruto per capita (US$)         x 

Total [%] 

0 2 2 3 6 

0 18 18 27 55 

Geografia e clima           
Região x         

Tipo de clima x         
Área territorial (quilômetros quadrados) x         

Porcentagem de área não residencial (quilômetros quadrados)     x     

Número de espécies nativas         x 

Temperatura média anual (graus Celsius)     x     
Precipitação média anual de chuva (mm)     x     

Precipitação média anual de neve (cm) x         

Total [%] 

4 0 3 0 1 

50 0 38 0 13 

Total [%] 

          
7 4 12 4 11 

18 11 32 11 29 
 

Fonte: A Autora 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO 
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APÊNDICE E  –  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE F  –  PLANILHA DE RESULTADOS DOS ESPECIALISTAS 
Tabela 13 – Respostas do questionário 

Questão   Satisfatório Regular Insatisfatório 

Não sei 

opinar 

1 2 5 0 3 

2 3 4 0 3 

3 4 4 0 2 

4 2 3 1 4 

5 5 3 0 2 

6 0 2 4 4 

7 2 3 4 1 

8 1 3 1 5 

9 1 4 2 3 

10 4 3 1 2 

11 3 0 2 5 

12 6 2 0 2 

13 1 3 4 2 

14 1 2 0 7 

15 0 2 1 7 

16 4 4 1 1 

17 3 2 1 4 

18 0 5 2 3 

19 1 4 2 3 

20 1 3 2 4 

21 3 3 3 1 

22 2 4 2 2 

23 2 2 4 2 

24 2 4 3 1 

25 1 6 1 2 

26 0 3 4 3 

27 3 2 3 2 

28 0 4 1 5 

29 6 3 0 1 

30 2 3 0 5 

Total 65 95 49 91 
 

Fonte: A Autora 
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ANEXO A – MODELO DE OFÍCIO PROTOCOLADO NOS ORGÃOS PÚBLICOS 
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ANEXO B – MODELO DE OFÍCIO PARA QUESTIONÁRIO 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP APROVADO 
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