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RESUMO 

 

AMADEO, Raíssa M. PROPOSTA DE ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE 
DESENVOLVIMENTO DE CIDADES INTELIGENTES SUSTENTÁVEIS NO BRASIL. 
2018. 147 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Estadual 
de Maringá. Maringá, 2018. 

 
A crescente preocupação com as questões socioambientais aliada ao advento da 
Revolução Tecnológica deu início a um novo conceito de planejamento urbano 
conhecido como Cidades Inteligentes Sustentáveis (CIS). Devido a sua grande 
difusão ao redor do mundo, ferramentas metodológicas estão sendo criadas com o 
intuito de mensurar a eficiência de cidades assim rotuladas, no entanto, consistem em 
índices locais específicos para determinado país ou região, o que inviabiliza sua 
aplicação no Brasil. Como forma de difundir a implementação das CIS no âmbito 
nacional e auxiliar na elaboração de normatizações sobre o tema, esta pesquisa se 
propôs a desenvolver uma metodologia de avaliação do desenvolvimento urbano, 
aplicável em cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, a fim de averiguar 
sua potencialidade para se tornar CIS. Inicialmente, determinou-se que a CIS 
brasileira deve ser estudada sob a ótica de quatro dimensões: ambiental, social, 
econômica e tecnológica. Então, os indicadores foram selecionados a partir de três 
iniciativas, duas brasileiras sendo Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e norma ISO 
NBR 37120/2017 e outra internacional elaborada pela União Internacional de 
Telecomunicações (ITU). Atribui-se referências de metas para valorar os indicadores 
dentre cinco possíveis condições: péssima 0,2; ruim 0,4; regular 0,6; boa 0,8 e ótima 
1. Posteriormente, foi averiguado a sinergia de cada indicador, ou seja, em quais 
dimensões ele influenciou. Afirmou-se que cada dimensão tem peso de 0,25 e assim, 
a sinergia do indicador teve valor 0,25 para 1 dimensão; 0,50 para 2 dimensões; 0,75 
para 3 dimensões e 1 quando o indicador influenciou nas 4 dimensões. Os indicadores 
já valorados foram dispostos na matriz de avaliação, elaborada com a finalidade de 
calcular tanto a nota final do desenvolvimento urbano quanto das dimensões. Para 
isso, multiplicou-se o valor atribuído ao indicador pela sua sinergia. Posteriormente, 
foram somados os resultados obtidos na multiplicação, encontrando a nota final do 
desenvolvimento urbano da cidade estudada. Para encontrar as notas das dimensões 
foram somados os valores relativos a todos os indicadores nela presentes e a nota 
final foi multiplicada pelo peso 0,25. Conhecendo a nota final do desenvolvimento 
urbano e de cada dimensão, foi possível calcular suas porcentagens relativas para 
facilitar a análise de como cada dimensão contribuiu para a nota final. Também foi 
possível estabelecer a situação do desenvolvimento urbano em um dos cinco 
intervalos propostos: insustentável (1% a 45%); em transição para a sustentabilidade 
(51% a 70%); potencialmente sustentável (71% a 85%); em transição para inteligente 
sustentável (86% a 94%) e potencialmente inteligente sustentável (95% a 100%). Por 
fim, para verificar a eficiência e possíveis falhas do método desenvolvido, foi realizado 
um estudo de caso no município de Maringá – PR, o qual obteve nota 57,25% 
classificando seu desenvolvimento urbano como em transição para a sustentabilidade. 
Quanto ao método, se mostrou capaz de mensurar a potencialidade das cidades, 
todavia ainda é uma proposta inicial que deve ser aprimorada por meio de estudos 
futuros.  
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ABSTRACT 

 

AMADEO, Raíssa M. PROPOSAL FOR AN EVALUATION INDEX OF THE 
POTENTIAL OF DEVELOPING SUSTANAIBLE SMART CITIES IN BRAZIL. 2018. 
147 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana) – Universidade Estadual de 
Maringá. Maringá, 2018. 
 

The rising concern about socio-environmental issues associated with the advent of the 
Technological Revolution has created a new concept of urban planning known as 
Sustainable Intelligent Cities (CIS).Due to its great diffusion around the world, 
methodological tools are being created aiming to measure the smart-cities efficiency, 
however, they consist of local indexes specific, target to a particular country or region, 
which makes their application impracticable in Brazil. As a way of disseminating CIS 
implementation at the national level as well as help the standards elaboration about 
the topic, this research has proposed to develop a methodology for evaluating the 
developing, applicable in Brazilians cities with more than 100 thousand inhabitants, in 
order to evaluate their potentiality at become CIS. Firstly, it was determined that the 
Brazilian CIS should be studied from a four-dimensional perspective: environmental, 
social, economic and technological. The indicators were selected based on three 
initiatives, two Brazilian ones being the Sustainable Cities Program (PCS) and the ISO 
NBR 37120/2017 and another international standard elaborated by the International 
Telecommunication Union (ITU). Goal references are assigned in order to assess the 
indicators among five possible conditions: a very bad 0.2; 0.4; regular 0.6; good 0.8 
and optimal 1. Subsequently, the synergy of each indicator was verified, that is, in what 
dimensions it influenced. It was stated that each dimension has a weight of 0.25 and 
thus, the synergy of the indicator was 0.25 for one dimension; 0.50 for two dimensions; 
0.75 for three dimensions and 1 when the indicator influenced the four dimensions. 
The indicators that had already been evaluated were arranged in the evaluation matrix, 
elaborated with the purpose of calculating both the final grade of the development and 
the dimensions. For that, the value attributed to the indicator was multiplied by its 
synergy. Then, the results obtained in the multiplication were added, finding the final 
note of the urban development of the studied city. For finding the dimensions grades, 
the values related to all indicators were added and the final mark was multiplied by 
0.25. Knowing the urban development final score and each dimension, it was possible 
to calculate their relative percentages and facilitate the analysis of how each dimension 
contributed to the final grade. It was also possible to establish the urban development 
situation in each one of the five proposed ranges: unsustainable (1% to 45%); in 
transition to sustainability (51% to 70%); potentially sustainable (71% to 85%); in 
transition to smart (86% to 94%) and potentially smart (95% to 100%). Finally, in order 
to verify the efficiency and possible failures of the developed method, a case study 
was carried out in Maringá - PR, which scored 57,25% classifying its urban 
development as a transition to sustainability. About the method, it was able to measure 
the potential of cities, but it is still an initial proposal, which should be improved by 
future studies. 
 
KEY WORDS: Smart City, Urban Sustainability, Urban Intelligence Indicators  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o relatório “Fatos sobre as cidades” da Organização das Nações 

Unidas ONU (2012) a população urbana aumentou de 750 milhões em 1950 para 3,6 

bilhões em 2011 e atualmente mais da metade da humanidade habita cidades. É 

estimado que até 2030, aproximadamente 60% da população mundial viverá em áreas 

urbanas. 

Assim, cada vez mais aumentará a demanda por infraestrutura e bens de 

serviço, gerando colapso no sistema urbano, pois ainda de acordo com a ONU (2012) 

as cidades precisarão fornecer serviços como educação, habitação, água potável, 

comida, ar limpo, um ambiente livre do crime e transporte eficiente a um elevado 

número de habitantes. 

Em meio a crescente urbanização das últimas décadas, ocorreu também um 

grande avanço tecnológico, como o lançamento dos smartphones, leptops e outros 

equipamentos dotados de internet com acesso facilitado para a população em geral.  

Na busca por promover melhorias no contexto das cidades, os gestores e 

planejadores urbanos puderam focar sua atenção na tecnologia emergente, 

utilizando-a como ferramenta a serviço da gestão urbana, dando início ao conceito de 

Smart Cities (Cidades Inteligentes). 

As Smart Cities são um novo tipo de planejamento urbano que tem como 

objetivo tornar as cidades mais agradáveis, inclusivas, mais verdes e limpas, sendo 

um ponto crucial para a melhoria da qualidade de vida de bilhões de pessoas que 

vivem em cidades em todo o mundo (COCCHIA, 2014).  

Tendo em vista que as cidades inteligentes são tidas como tendência para o 

urbanismo e apresentam soluções mais eficientes para os desafios atuais, é 

importante que as cidades brasileiras sejam readequadas nestes moldes de 

planejamento.  

Assim, esta pesquisa propôs a elaboração de um índice, com o intuito de 

medir o potencial das cidades do país para se tornarem inteligentes sustentáveis. A 

metodologia desenvolvida foi aplicada a Maringá-PR, por meio de um estudo de caso, 

e seus resultados poderão corroborar para a criação de normas e legislações, visando 
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a melhora do cenário do urbanismo nacional que ainda se encontra atrasado se 

comparado a outras cidades internacionais.  

 

1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Inúmeras cidades ao redor do mundo estão se autodenominando Smart City, 

muitas vezes, com o interesse em atrair investimentos. Rankings de cidades 

inteligentes estão sendo elaborados por consultorias privadas, por vezes de modo 

tendencioso e motivados por interesses políticos e econômicos. Por outro lado, grupos 

de pesquisa e estudiosos do urbanismo, estão buscando desenvolver índices dotados 

de indicadores que tenham a capacidade de medir verdadeiramente a inteligência de 

uma cidade, para que se possa definir de fato, quais características o planejamento 

urbano deve conter para ser mais sustentável e inteligente. 

A dificuldade, no entanto, é elencar indicadores que possam ser utilizados de 

modo genérico, tendo em vista que cada cidade possui suas próprias peculiaridades. 

O que se tem encontrado na literatura são índices locais, desenvolvidos 

especificamente para determinada região ou país.  

No Brasil, o modelo de planejamento urbano inteligente ainda é pouco 

difundido em relação ao cenário mundial. Assim, este estudo se justifica ao contribuir 

para que os gestores possam avaliar a situação do planejamento urbano das cidades 

brasileiras e a possibilidade destas se tornarem inteligentes sustentáveis, observando 

lacunas que necessitam de melhorias mais urgentes. Além disso, o estudo também 

visa corroborar para criação de leis e normas brasileiras acerca da temática.  

Uma futura normatização poderá ser de grande valia para uma padronização 

e impulsionamento do mercado brasileiro em relação à implantação de Tecnologias 

de Informação e Comunicação - TICs no planejamento urbano, além de contribuir para 

a inserção do conceito de Cidade Inteligente Sustentável na realidade brasileira, 

tornando as cidades do país mais justas, humanas e eficientes. 
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1.2 PROBLEMA 

 

Indaga-se qual o papel do planejamento urbano inteligente no contexto do 

desenvolvimento sustentável. A cidade sustentável não é inteligente por definição, 

mas toda cidade definida como Smart City deve ser sustentável? A inteligência urbana 

pode ser considerada uma evolução incremental no quesito qualidade citadina? Por 

meio de quais indicadores é possível mensurar o desempenho ambiental, social, 

econômico e tecnológico das cidades brasileiras? 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A hipótese para este trabalho é de que é possível, por meio de indicadores, 

mensurar o potencial que uma cidade brasileira possui para se tornar inteligente 

sustentável. 

 

1.4 OBJETIVO  

 

O objetivo desta pesquisa é propor um índice de avaliação do planejamento 

urbano das cidades brasileiras, para medir seu potencial em se tornarem inteligentes 

sustentáveis.  

 

Especificamente pretende-se  

 

• Buscar compreender a definição de cidade inteligente, por meio de revisão 

bibliográfica. 

• Realizar um breve estudo da legislação urbana brasileira, bem como iniciativas 

previstas em relação às cidades inteligentes.  

• Definir as necessidades emergenciais das cidades brasileiras. 

• Elencar indicadores urbanos para cidades inteligentes sustentáveis, por meio 

de revisão bibliográfica, aplicáveis a realidade brasileira. 
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• Sugerir valores de referência para a valoração dos indicadores. 

• Propor um método de avaliação do potencial do planejamento urbano, por meio 

de cálculos e fórmulas. 

• Indicar intervalos de classificação para potencial do planejamento urbano, de 

acordo com a nota obtida com os cálculos. 

• Averiguar a eficiência e limitações do método proposto nesta pesquisa 

aplicando-o em Maringá – PR.  

 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 
Inicialmente, no tópico 2, discorreu-se sobre a origem do conceito de Cidade 

Inteligente e sua evolução literária ao longo dos anos, buscando compreender sua 

correlação com a sustentabilidade urbana.  

Posteriormente no tópico 3, abordou-se sobre a legislação urbana brasileira a 

fim de verificar sua ligação com a sustentabilidade e se existem normatizações e 

regulamentações brasileiras referentes ao desenvolvimento de CIS, bem como os 

desafios da realidade urbana no Brasil e algumas iniciativas de urbanismo inteligente 

adotadas pelas cidades brasileiras. No tópico 4 foram elencados os índices e 

indicadores existentes no exterior e no Brasil para mensuração tanto da 

sustentabilidade quanto da inteligência urbana.  

O 5º tópico apresenta a metodologia desenvolvida nesta pesquisa. Na 

primeira etapa tem-se a formulação do índice e estão explicitados os passos utilizados 

para tal, como a proposta da divisão das cidades em subdimensões sinergéticas, a 

escolha e valoração dos indicadores, concepção da matriz de avaliação do 

desenvolvimento urbano bem como os cálculos que a compõem e a escala de 

intervalos para a classificação do desempenho do desenvolvimento urbano. A 

segunda etapa consiste na aplicação da metodologia desenvolvida em Maringá-PR, 

por meio de estudo de caso.  

Por fim, no tópico 6 estão os resultados encontrados, e no tópico 7 as 

conclusões obtidas com a realização desta pesquisa.  
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2 O GENÊSIS DAS CIDADES INTELIGENTES 

 
O conceito de Smart City é amplo e plurifacetado, o que torna uma tarefa 

complexa definir a exatidão de seu surgimento. Para Cunha et al. (2016) duas 

megatendências envolvem o termo: A urbanização, pois, desde 2007 mais da metade 

da população mundial é urbana; além da revolução digital, a qual impulsiona o 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), gerando 

dispositivos fixos e móveis que hiperconectam máquinas e pessoas.  

Para autores como LLacuna et al. (2015) e Albino et al. (2015) o termo passou 

a ser utilizado a partir de 1990. A partir deste período, as inovações tecnológicas se 

desenvolveram num ritmo muito acelerado. (PANHAN et al.,2016). 

Ainda de acordo com LLacuna et al. (2015), o termo Smart City foi 

disseminado em 1993, em texto sobre meio urbano tecnológico, publicado por Gibson 

e colaboradores. Para Strapazzon (2009) as Smart Cities começaram a ser 

exploradas a partir de 1999, quando Singapura recebeu o prêmio de cidade inteligente 

do ano. 

Segundo Albino et al. (2015) o termo passou a ser disseminado também pelo 

California Institute for Smart Communities, nos Estados Unidos e pelo Center of 

Governance at the University of Ottawa. Posteriormente, foi utilizado por empresas de 

tecnologia como SIEMENS e IBM, sendo possível afirmar que o termo Smart City 

possui origem acadêmica, assim como defende Hollands (2008).  

As primeiras concepções de Smart City se limitavam à utilização de 

Tecnologias da Informação e Comunicação - TICs, sendo comum a utilização de 

nomenclaturas como Cidades Digitais, Cidades Virtuais e Cidades Onipresentes por 

parte de alguns autores mais antigos, porém, há diferenças quanto ao significado 

destes adjetivos.  

As cidades digitais são aquelas que utilizam tecnologias de informação em 

suas infraestruturas, já as cidades virtuais consistem em um híbrido entre o espaço 

físico real e um ciberespaço. A cidade onipresente é uma extensão do conceito de 

cidade digital, tornando a computação acessível e disponível nos elementos urbanos 

em todos os lugares (GREENFIELD, 2006; TOWNSEND, 2013).  
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Em estudos mais remotos acerca do tema, as cidades inteligentes eram 

negligenciadas somente ao uso de tecnologias em sua infraestrutura (sendo cidades 

digitais), mas ao passo que as dicussões sobre sustentabilidade urbana foram 

aumentando, outras questões foram englobadas. Assim, Para Yovanof e Hazapis 

(2009) a noção de "Cidade Inteligente" surge no cruzamento da tecnologia da cidade 

digital com o âmbito social, assim como afirma Komninos et al. (2013) as cidades 

inteligentes buscam usar a tecnologia da informação para melhorar o trabalho e a vida 

dos habitantes.  

Neste sentido, cada cidade digital não é necessariamente inteligente, mas 

cada cidade inteligente tem componentes digitais. A diferença é que o conceito de 

“pessoas” ainda não está incluso em um cidade digital, como ocorre em uma cidade 

inteligente (NAM; PARDO, 2011). 

Fariniuk (2018) afirma que na literatura há uma tendência em compreender o 

conceito a partir de duas abordagens: uma que se apoia mais nas tecnologias 

propriamente ditas e outra mais focada nas pessoas e suas ações para tornar o 

ambiente mais inteligente.  

A este respeito, a referida autora estabelece as seguintes formas de 

compreender o conceito de Smart city: “visão de aproveitamento do potencial 

tecnológico”, que consiste em um modelo de utilização do espaço virtual e redes de 

comunicação como principal plataforma de ação, aproximando-se da ideia de cidade 

digital; enquanto o segundo segmento pode ser entendido como uma “visão sistêmica 

homem x meio” onde a cidade inteligente faz uso de tecnologias, porém se ocupa 

também de questões ambientais, socioeconômicas, qualidade de vida, segurança e 

sustentabilidade.  

Cocchia (2014) elenca três fatos que podem explicar o crescimento do 

interesse sobre o planejamento urbano inteligente: Em 2005 a vigoração do Protocolo 

de Kyoto, quando as iniciativas para salvaguardar o meio ambiente se espalharam 

pelo mundo, agregando as Cidades Digitais a necessidade de se tornar mais 

sustentáveis; em 2007 o lançamento do I-phone pela empresa Apple Ltd. contribuindo 

para a difusão de aparelhos inteligentes; e em 2010, a criação da estratégia “Europa 

2020” pela União Europeia (UE) que teve cinco objetivos principais: emprego, 

investigação e desenvolvimento, alterações climáticas/energia, educação e inclusão 

social e redução da pobreza. 
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Como visto, o intenso processo de urbanização que desencadeou maiores 

preocupações com questões de sustentabilidade foi um elemento impulsionador para 

o desenvolvimento das cidades inteligentes, juntamente com o avanço das 

tecnologias (Figura 1): 

 

Figura 1 - Megatendências que impulsionaram as Smart Cities 

 
Fonte: Adaptado de Cunha et al. (2016) 

 

Por isso, no próximo tópico serão abordadas as correlações existentes entres 

estes aspectos.  

 

2.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O MEIO URBANO 

 
O ambiente urbano e a busca pela sustentabilidade estão intrinsecamente 

relacionados, pois as cidades são o cenário onde acontecem a maioria das atividades 

antrópicas. Este fato faz com que enfrentem diversos problemas de cunho ambiental 

e socioeconômico, impulsionando a discussão sobre o desenvolvimento sustentável.  

Leite & Awad (2012) afirmam que o desenvolvimento sustentável é o grande 

desafio do século 20 e que as cidades são tidas como a pauta de maior relevância 

para alcança-lo, visto que geram 75% dos resíduos e são responsáveis por dois terços 

do consumo mundial de água em uma época onde vive-se um processo de 

esgotamento dos recursos hídricos e consumo exagerado de água potável.  
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De acordo com Miotto (2013), os problemas ambientais e diferenças de 

riquezas entre as nações foram cruciais para o debate mundial à cerca da melhoria 

da qualidade de vida e preservação ambiental. Diante de tal afirmação, pode-se 

perceber que as preocupações iniciais estavam relacionadas a questões ambientais 

e socioeconômicas.  

Em meados dos anos 70, Ignacy Sachs propôs a palavra 

“ecodesenvolvimento” para tentar aliar o crescimento econômico dos países com a 

conservação dos ecossistemas. O termo passou a ser utilizado nos eventos 

internacionais sobre meio ambiente e desenvolvimento. Porém, em um seminário 

promovido pelas Nações Unidas no México em 1974, o mesmo foi vetado. Anos mais 

tarde, foi substituído por “desenvolvimento sustentável” por motivos deste ser melhor 

aceito pelos economistas mais conservadores, já que se confundia com o termo 

amplamente difundido na época, o “desenvolvimento autossustentado” (NAREDO, 

1998).  

Segundo Nunes (2009) para melhor entender o conceito “Desenvolvimento 

Sustentável”, há que se analisar as duas palavras que o compõe, individualmente. 

Assim, buscando-as em dicionários, foram encontradas as seguintes definições:  

 

Desenvolvimento: 1 - Ato ou efeito de desenvolver(-se); desenvolução. 

2 - Passagem gradual (da capacidade ou possibilidade) de um estágio inferior 
a um estágio maior, superior, mais aperfeiçoado etc.; adiantamento, aumento, 
crescimento, expansão, progresso. 

3 - Aumento das condições ou qualidades físicas (força, tamanho, vigor, 
volume etc.); crescimento. 

4 - Aumento da capacidade ou competência (moral, psicológica, espiritual, 
intelectual etc.); amadurecimento, crescimento, evolução (...) (DICIONÁRIO 
MICHAELLIS ONLINE, 2018). 

 

Já o para o termo sustentável, a definição encontrada foi: “1 - Que se pode 

sustentar. 2 - Que se pode defender. 3 - Que tem condições para se manter ou 

conservar” (DICIONÁRIO ONLINE DO AURÉLIO, 2018).  

Diante do exposto, se pode compreender que desenvolvimento está 

relacionado ao ato de crescer e progredir, enquanto sustentável remete a ideia de 

equilibrar, manter e conservar. Assim, a união entre as duas palavras e seus 

respectivos significados pode ser entendido como crescimento equilibrado.  
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No entanto, somente esta definição não é eficaz para a compreensão do 

conceito de desenvolvimento sustentável. Por isso, a seguir fez-se uma análise dos 

fatos e convenções ocorridos ao longo do tempo para contextualizar as necessidades 

que fizeram surgir o termo. 

De acordo com Miotto (2013) a primeira conferência Mundial sobre o Homem 

e o Meio Ambiente foi a Conferência de Estolcomo em 1972, na qual ocorreu a criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).  

Como resultado da Conferência de Estolcomo, a Organização das Nações 

Unidas - ONU instituiu a Comissão Brundtland, que em 1987 publicou o Relatório 

Brundtland (BARBOSA, 2013). Este relatório também ficou conhecido como Nosso 

Futuro Comum, no qual foi elaborada uma das definições mais aceitas e difundidas 

sobre desenvolvimento sustentável: 

 

Desenvolvimento sustentável é um processo de transformação no qual a 
exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e 
reforçam o potencial presente e futuro, a fim de atender às necessidades e 
aspirações futuras [...] é aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 
próprias necessidades (NOSSO FUTURO COMUM, 1987, p. 46). 

 

Em síntese, afirma-se que o desenvolvimento sustentável é mais do que um 

simples conceito, é um processo complexo que envolve diversas variáveis interligadas 

como economia, empregabilidade, qualidade de vida e qualidade ambiental. Para 

Barbosa (2007) as dimensões fundamentais do desenvolvimento sustentável são 

crescimento econômico, proteção ao meio ambiente e igualdade social (...) originando 

a teoria do Triple Bottom Line da Sustentabilidade (Figura 2):  
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Figura 2- Três pilares da sustentabilidade. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

O enfoque sobre estas questões ficou maior a partir da percepção dos efeitos 

desencadeados pela Revolução Industrial ocorrida por volta de 1840, como defende 

Barbieri (2007), os processos aliados a tal fenômeno agravaram os problemas 

ambientais, dentre eles a perda da biodiversidade, contaminação das águas, redução 

da camada de ozônio e mudanças climáticas originadas pela intensificação do efeito 

estufa. 

Entretanto, não somente problemas ambientais foram intensificados, como 

também de cunho socioeconômico, devido a migração de grande quantidade de 

pessoas do campo para as cidades, que não estavam dotadas de infraestrutura para 

atender a tal demanda, como afirma Valques et al. (2007), e assim, entrou em foco a 

preocupação acerca da sustentabilidade do ambiente urbano: 

 

Na urbe, a melhora de vida almejada pelos aldeões, recém-chegados do 
campo, foi cerceada pelo excesso de demanda e baixa infraestrutura (sic). 
Tal contribuição populacional tornou as cidades, dantes lugares com área 
suficiente de ocupação, amontoados de pessoas clamando por melhores 
condições de vida e salubridade. Precursores do Urbanismo se revezaram 
em idéias, com cunho eminentemente social e muitas vezes utópico, na 
resolução destes problemas. (...), mas pode a contribuição, dos profissionais 
envolvidos com o urbanismo, ser útil a sustentabilidade? A resposta óbvia é 
sim, pois melhora a manutenção da qualidade de vida dos citadinos. Porém, 
envolve cada vez mais a planificação urbana, pois, o crescimento da 
população urbana e a consequente ampliação das cidades deveriam ser 
sempre acompanhados de um crescimento, no entanto menos impactante, 
de toda infraestrutura necessária a proporcionar aos habitantes uma mínima 
condição de vida. (VALQUES et al, 2007 p.02 e 03). 
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Durante a Rio-92, foi formulado um importante instrumento para promover a 

sustentabilidade urbana: a Agenda 21 Global, a qual consiste em um instrumento de 

planejamento dotado de 40 capítulos com estratégias para o desenvolvimento 

sustentável. O documento foi assinado por 179 países constituindo-se como a mais 

abrangente tentativa de promover a sustentabilidade em escala mundial (MINISTÉRIO 

DO MEIO AMBIENTE, 2017). 

A Agenda 21 Global traz ações e metas que devem ser aplicadas 

principalmente nas cidades que são o foco dos problemas socioambientais, como 

manejo de resíduos perigosos e proteção da atmosfera. Entretanto, em seu capítulo 

7 trata especificamente da sustentabilidade nos assentamentos urbanos por meio das 

seguintes ações:  

-Oferecer a todos habitação adequada;  
-Aperfeiçoar o manejo dos assentamentos humanos;  
-Promover o planejamento e o manejo sustentáveis do uso da terra;  
-Promover a existência integrada de infraestrutura ambiental: água, 
saneamento, drenagem e manejo de resíduos sólidos;  
-Promover sistemas sustentáveis de energia e transporte nos assentamentos 
humanos; 
-Promover o planejamento e o manejo dos assentamentos humanos 
localizados em áreas sujeitas a desastres;  
-Promover atividades sustentáveis na indústria da construção; e 
-Promover o desenvolvimento dos recursos humanos e da capacitação 
institucional e técnica para o avanço dos assentamentos humanos (AGENDA 
21 GLOBAL, 1992; apud MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018 on-line). 

 

Ainda sobre as discussões acerca da sustentabilidade urbana, em 1994 foi 

realizada a primeira Conferência sobre Cidades e Vilas Sustentáveis Europeias em 

Aalborg na Dinamarca. Pela primeira vez, foi debatido o papel das cidades na busca 

para o desenvolvimento sustentável, resultando na Carta de Aalborg, a qual visava 

pôr em funcionamento as propostas da Agenda 21 (PORTNEY; BERRY, 2014). 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável vem se adaptando cada vez mais 

a atual realidade da sociedade, prova disso foi a aprovação pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) no ano de 2015, da Agenda 2030 ou Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, que contêm 17 objetivos globais (Figura 3) e 

169 metas acompanhadas por indicadores para promover a inclusão social, o 

desenvolvimento sustentável e a governança democrática em todo o mundo no 

período de 2016 até 2030. (PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2017). 
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Figura 3: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

 
Fonte: Programa Cidades Sustentáveis, 2017. 

 

Como ilustrado, a maioria dos objetivos tem seus problemas enraizados nos 

grandes centros urbanos, locais onde mais devem ser trabalhados por meio de 

incentivos e políticas públicas, em especial o objetivo número 11, o qual propõe 

cidades e comunidades sustentáveis: 

 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a 
preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas 
11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 
acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a 
segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com 
especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos 
11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as 
capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos 
participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países 
11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e 
natural do mundo 
11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de 
pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas 
econômicas diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto 
global, incluindo os desastres relacionados à água, com o foco em proteger 
os pobres e as pessoas em situação de vulnerabilidade 
11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros 
11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 
inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência 
11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas 
urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 
de desenvolvimento 
11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e 
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assentamentos humanos adotando e implementando políticas e planos 
integrados para a inclusão, a eficiência dos recursos, mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas, a resiliência a desastres; e desenvolver e 
implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a Redução do Risco de 
Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de desastres em 
todos os níveis 
11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de 
assistência técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, 
utilizando materiais locais (ONU, 2018, on-line). 

 

Em relação à sustentabilidade urbana, existem dois grupos de cidades que se 

destacam: O primeiro possui foco em aspectos socioeconômicos e ambientais 

promovendo ações como redução de consumo e desperdício, apoio a serviços com 

baixas emissões de carbono, revitalização urbana, uso misto do solo, 

compartilhamento de equipamentos e valorização do espaço público, como ocorre em 

Copenhague. Já o segundo grupo, tem foco em alta tecnologia, sendo utilizados 

sistemas e equipamentos modernos para se atingir alto desempenho principalmente 

nos setores de energia, mobilidade e gestão de resíduos, podendo ser citada como 

exemplo Masdar, nos Emirados Árabes Unidos (LEITE; AWAD, 2012). 

Nesta perspectiva, afirma-se que existem dois tipos de planejamento que vêm 

sendo utilizados para promover sustentabilidade urbana, o primeiro grupo descrito diz 

respeito a cidades sustentáveis enquanto o segundo refere-se as cidades inteligentes, 

a qual ocupa-se também das questões ambientais, sociais e econômicas, porém se 

utilizando de tecnologias da informação e comunicação (TICs). Ambas serão melhor 

descritas nos próximos tópicos.  

 

2.1.1 De Cidades Sustentáveis a Cidades Inteligentes Sustentáveis 

 

O termo cidades sustentáveis surgiu como sendo a extensão do conceito de 

desenvolvimento sustentável para o âmbito local, acompanhando os esforços dos 

movimentos da década de 90 para alcançar a sustentabilidade. Deste modo, esta 

nova concepção de cidade deve empregar políticas públicas que promovam melhorias 

nas esferas sociais, econômicas e ambientais. 

Dada a vastidão de fatores que envolvem a sustentabilidade, afirmar com 

exatidão quais as características que tornam a cidade sustentável é uma tarefa 

complexa. Neste contexto, alguns autores como Hassam e Lee (2014) fazem críticas 
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a utilização do termo cidades sustentáveis e recomendam substitui-lo por “transição 

para cidade sustentável”. 

Uma cidade sustentável visa promover a melhoria da qualidade de vida, 

incentivando a equidade social e cultura, resguardando os princípios da vida, 

biodiversidade e cultura por meio da minimização dos impactos ambientais, utilizando 

seus recursos de maneira eficaz, criando oportunidades econômicas e 

responsabilidades para todos (CIB, 2000). 

As cidades sustentáveis caracterizam-se pela utilização de formas 

alternativas de energia; priorizam o transporte público, reciclam resíduos e outros 

materiais; limitam o desperdício, previnem a poluição, maximizam a conservação e 

promovem a eficiência. Integra-se planejamento e design para que elas sejam 

possíveis, visto que é durante a fase de planejamento de uma cidade sustentável que 

os pontos que devem ser melhorados são definidos (PROGRAMA CIDADES 

SUSTENTÁVEIS, 2012).  

Na tentativa de caracterizar o termo cidade sustentável, Gomes (2009) elenca 

fatores sinergéticos que se relacionam diretamente com o conceito: habitável; 

empregável; educativa; segura; saudável; criativa, atrativa e competitiva; assegura a 

mobilidade sustentável; acessível; justa, inclusiva e equitativa; ecológica; compacta e 

policentrica; diversa; dinâmica e ativa; economicamente diversa; participativa; 

interligada; conserva a diversidade e riqueza do patrimônio natural e cultural e oferece 

qualidade de vida aos seus cidadãos. 

Quanto a ocupação do solo, existem duas opções: cidade compacta ou cidade 

difusa. Roald (1999) reconhece que ainda não existe uma definição clara sobre os 

preceitos básicos a este respeito, pois uma parte dos estudiosos afirmam que a cidade 

mais sustentável é compacta, enquanto outros promovem a ideia de cidade dispersa 

como o maior modelo de sustentabilidade.  

Um exemplo de autores que defendem assiduamente a ideia de cidades 

densas e compactas são Leite e Awad (2012). Para eles, as cidades sustentáveis são 

obrigatoriamente densas e dotadas de bairros multifuncionais, para otimizar a 

infraestrutura urbana, além disso devem incentivar as caminhadas e transporte 

público como os principais meios de locomoção: 
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-Desestímulo ao uso do automóvel  
-Melhoria do sistema de transporte coletivo integrado 
-Estímulo ao transporte não motorizado 
-Planejamento integrado do território 
-Gestão inteligente do território 
-Cidade como sistema de núcleos compactos e interligados de forma eficiente 
(Leite e Awad, 2012, pag. 146) 

 

Neto (2010) comparou os dois modelos de planejamento urbano em sua 

pesquisa, mostrando seus prós e contras. A respeito das cidades densas e 

compactadas, o autor afirma que estas têm como benefícios a economia de 

investimentos públicos na infraestrutura urbana, todavia comprometem 

negativamente a qualidade ambiental urbana (Figura 4): 

 

Figura 4: Comparação entre qualidade ambiental e densidade urbana. 

 

Fonte: Neto, 2010. 

 

O fato citado pelo autor, sobre densidade ser prejudicial a qualidade ambiental 

do meio urbano poderia findar à hipótese de cidades compactas e densas serem 

sustentáveis. No entanto, uma visão que pode solucionar este “problema” sobre a 

sustentabilidade ambiental dessa forma de planejamento, é a aplicação da ideia de 

sistemas de produção circular, conhecido como Cradle to Cradle, que significa de 

berço a berço. Girardet (1997) Rueda (1999, 2002, 2005) McDonough e Braungart 

(2002) e Leite e Awad (2012) afirmam que a sustentabilidade ambiental nas cidades 

pode ser alcançada diminuindo-se o consumo de recursos naturais e geração de 

resíduos com a adoção deste sistema (Figura 5): 
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Figura 5: Cidade com Modelo de Produção Circular.  

 
Fonte: Adaptado de Rogers; Gumuchdjian, 2001. 

 

Para exemplificar o modelo de produção circular, cita-se o caso dos alimentos 

que após a entrada e processamento, o que não for consumido pode ser transformado 

em adubo por meio da compostagem e reutilizado na agricultura. 

Outro exemplo são os materiais de construção civil que não foram utilizados 

na obra, ou os seu resíduos, os quais podem ser enviados para usinas de reciclagem 

de resíduos da construção civil (RCC), onde serão processados e posteriormente 

empregados na fabricação de artefatos de concreto para uso não estrutural, tais como 

peças de concreto para pavimentação, bancos de praça, bocas de lobo, tubulação de 

esgoto dentre outros. 

No sistema circular, o princípio é o de que quanto mais se puder 

reutilizar/reaproveitar/reciclar os elementos “de saída”, menos recursos naturais 

precisarão ser extraídos para servir de matéria prima (entrada) para os processos de 

produção.  

Compreende-se, então, que a cidade sustentável é aquela que se utiliza de 

gestão e políticas públicas para a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes, 

seja por promoção da cultura e lazer, oferta de empregos e moradias salubres, 

transporte público, saúde e educação de qualidade e, ao mesmo tempo em que se 

desenvolve, preserva a qualidade ambiental urbana com implantação de saneamento 

básico, coleta seletiva, utilização de energias renováveis, cuidados e manutenção de 

parques e áreas verdes, sistemas de produção circulares, dentre outras.  
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Neste cenário, observam-se os benefícios propiciados pelo planejamento 

urbano sustentável, o qual está em constante evolução. Prova disso é o conceito 

emergente de cidades inteligentes, que pode ser visto como uma extensão da cidade 

sustentável, porém fazendo uso das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) como ferramenta de gestão para auxiliar na busca da sustentabilidade do 

ambiente urbano.  

Duran e Perez (2015) mencionam que unir sustentabilidade e TICs pode 

contribuir para a qualidade de vida dos cidadãos e otimizar a gestão de recursos 

naturais, no sentido de que instaura ação participava e compromisso por parte da 

população, culminando em benefícios econômicos, políticos, tecnológicos e sociais.   

Visto como o futuro das cidades, segundo Yin et al. (2015), o processo de 

"cidades inteligentes" é a urbanização associada ao rápido desenvolvimento das 

novas TICs, possibilitando resolver os problemas das cidades modernas. Nesse 

sentido, discorre-se, na continuidade, sobre este novo conceito. 

Em razão da recente exploração do termo Smart City, ainda não existe uma 

definição única que explique tudo o que envolve o planejamento urbano inteligente 

(Cocchia, 2014), entretanto vários autores procuraram elucidar o que significa para a 

cidade ser considerada inteligente.  

Para Hall (2000) a cidade inteligente é aquela que integra e monitora todas as 

infraestruturas como estradas, pontes, túneis, trilhos, metros aeroportos, portos, rede 

de sistema de água e energia, otimizando seus serviços e realizando manutenção 

preventiva para garantir segurança e otimizar os serviços para a população.  

Para Lee et al. (2013) a característica fundamental de uma cidade inteligente 

é ser um ambiente onde qualquer cidadão pode obter qualquer serviço em qualquer 

lugar e a qualquer hora por meio de qualquer dispositivo. Por outro lado, o autor 

Hollands (2008) afirma que para a cidade ser inteligente, é necessário basear-se em 

algo mais do que a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

em suas operações, e que muitas cidades estão se auto afirmando como inteligentes 

erroneamente.  

De acordo com Caragliu et al. (2009) uma cidade é inteligente quando investe 

na capacitação de seus habitantes (capital humano) e em TICs, para promover o 

crescimento econômico e sustentável e uma alta qualidade de vida. 
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Já para Britto (2016) a cidade inteligente está relacionada a governança, 

mobilidade, meio ambiente, novas soluções e intervenções urbanas, interatividade e 

responsabilidade da cidade com seus cidadãos, energia, dentre outros, assim como 

questões ligadas a tecnologia como sensores e processamento de dados. Entretanto, 

o referido autor pontua que além destes fatores, a cidade realmente inteligente possui 

iniciativas voltadas a resiliência perante riscos urbanos como desastres naturais e 

impactos socioeconômicos.  

Portanto, pode-se afirmar que os fundamentos da Smart City são as 

tecnologias aliadas a infraestruturas nas dimensões que a cidade engloba como meio 

ambiente, governo, economia, habitantes, mobilidade, energia dentre outros para que 

ocorra otimização dos serviços e sistemas. A figura 6 ilustra o funcionamento de uma 

Smart City: 

Figura 6 - Estrutura da Smart City 

 
Fonte: Adaptado de Wood, 2018. 
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A figura sintetiza o funcionamento de uma cidade inteligente dividindo-a em 

quatro esferas principais, meio ambiente, sociedade, economia e tecnologia onde os 

aspectos estão interligados e conectados por sensores, tornando a cidade sensível 

para responder aos estímulos.  

Dirks e Keeling (2009) destacam a importância da integração entre os setores 

que compõem as cidades como energia, educação, transporte, infraestrutura, 

alimentos, água e segurança pública para a criação de uma cidade inteligente.  

É importante salientar que os objetos de estudo da presente dissertação são 

volúveis e estão em constante processo de evolução, tanto a cidade que possui 

dinâmica própria, quanto a ideia de sustentabilidade. Assim, é possível constatar que 

em trabalhos mais recentes, está sendo comum encontrar uma nova terminologia 

denominada smart sustanaible cities (cidades inteligentes sustentáveis - CIS), que 

consiste na união entre o modelo de cidade sustentável e o modelo de cidade 

inteligente (Figura 7): 

 

Figura 7: Concepção da Cidade Inteligente Sustentável. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

O termo pode ser visto como um amadurecimento do processo de urbanismo 

sustentável, melhorando as lacunas da forma de gestão de ambos os conceitos, 

cidade sustentável e cidade inteligente, quando implementados de maneira individual: 

 

De fato, este campo de pesquisa vem como uma busca natural no 
planejamento e desenvolvimento urbano, considerando os problemas não 
resolvidos relativos aos modelos existentes da cidade sustentável em termos 
de sua contribuição para a sustentabilidade, juntamente com as deficiências 
associadas às abordagens de sustentabilidade existentes para a cidade 
inteligente (Bibri; Krogstie, 2017. pag. 200). 
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Para Höjer e Wangel (2015) a Cidade Inteligente Sustentável se ampara nas 

TICs para satisfazer as necessidades de sua atual população, sem comprometer a 

capacidade dos próximos habitantes atenderem as suas necessidades, evitando que 

se excedam as limitações ambientais locais ou do planeta. 

Após breve demonstração da evolução dos conceitos utilizados na 

sustentabilidade urbana, definine-se que para o presente trabalho se adotará como 

referência a terminologia Cidade Inteligente Sustentável por ser mais recente e mais 

completa, e que esta será analisada sob a ótica das três dimensões da 

sustentabilidade acrescida da dimensão tecnológica. 

Diante das várias definições de cidade inteligentes exploradas, subentende-

se que este tipo de planejamento urbano não se reduz somente a presença de 

tecnologias na infraestrutura de uma cidade ou rede wifi de uso público. O conceito é 

muito mais amplo e envolve o bem-estar dos habitantes da cidade bem como a 

preservação dos recursos naturais.  

Assim, o foco de uma Cidade Inteligente Sustentável não são as tecnologias 

em si, mas sim a qualidade socioambiental urbana que pode ser proporcionada 

utilizando as TICs para otimizar os serviços, operando-os de forma sinergética por 

meio de três aspectos essenciais para o funcionamento do metabolismo urbano 

inteligente sustentável: Planejamento, monitoramento e controle (Figura 8): 

 

Figura 8: Processo de Implantação da Cidade Inteligente Sustentável. 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
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O planejamento consiste na formulação de políticas públicas e legislações 

municipais, realizado pelos gestores municipais. A etapa de monitoramento traduz-se  

em ações voltadas para prever fatos que possam vir a ocorrer ou que já ocorreram e 

necessitam de ajustes, sendo feita por meio de sensores, câmeras, pesquisas 

estatísticas e outros. Já na fase de controle as informações obtidas da etapa anterior  

são transformadas tanto em ações mitigadoras como em novas legislações, 

reiniciando o ciclo. 

A ideia de desenvolvimento urbano inteligente está cada vez mais difundindo-

se ao redor do globo, visto que atualmente vive-se um momento de maior 

preocupação com o meio ambiente e problemas socioeconômicos. O próximo tópico 

irá discutir a respeito de projetos de cidades inteligentes sustentáveis. 
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2.1.3 Cenário mundial de projetos de Cidades Inteligentes Sustentáveis  

 

Mundialmente as cidades estão se adaptando aos novos modelos de 

planejamento urbano, inserindo tecnologias e ações sustentáveis em suas 

infraestruturas. Nessa perspectiva, nota-se tanto a criação de novas cidades, 

totalmente planejadas para serem inteligentes, quanto a readequação de cidades já 

existentes há centenas de anos.  

Existem alguns estudos que enumeram as cidades com planejamento urbano 

inteligente sustentável, porém cada autor se utiliza de parâmetros próprios, para 

classifica-las como Smart City. 

Um levantamento realizado por Cocchia (2014) mapeou cidades inteligentes 

e digitais ao redor do globo (Figura 9). 

 
Figura 9 - Mapeamento de Cidades Digitais e Cidades Inteligentes ao redor do mundo 

 
Fonte: Cocchia, 2014. 

 
Neste mapeamento, a Ásia e mais especificamente a China é a detentora da 

maior quantidade de cidades inteligentes e digitais, seguida pela Europa e 

posteriormente América do Norte. 

No entanto, um estudo realizado no mesmo período por Manville et al. (2014) 

na União Europeia, mostrou uma quantidade maior de Smart Cities na região (Figura 

10).   
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Figura 10: Mapeamento de Cidade Inteligentes da União Europeia. 

 
Fonte: Manville et al., 2014 

 

O estudo foi realizado em cidades da União Europeia com mais de 100 mil 

habitantes, totalizando 468 cidades, das quais, 240 foram classificadas como 

inteligentes.  

Angelidou (2017) listou projetos de quinze cidades inteligentes e suas 

principais características. Percebe-se que os empreendimentos se diferenciam quanto 

a origem de seu planejamento, subdividindo-as em: 

 

• Cidades readequadas: Cidade Inteligente Amsterdam (Holanda), Cidade 

Inteligente Estocolmo (Suécia), Cidade Inteligente Barcelona (Espanha), Plano 

Londres Inteligente (Inglaterra), Cidade Inteligente Chicago (Estados Unidos da 

América), Cidade digital Nova York (Estados Unidos da América), Nação Inteligente 

de Singapura e Cidade Inteligente Rio de Janeiro (Brasil), 

 

• Cidades inteligentes planejadas para ser pólos industriais e econômicos: 

(Vale PlanIT (Portugal), Cyberjaya (Malásia), King Abdullah Economic City (Arabia 

Saudita), Cidade tecnológica Konza (Quênia) e Skolkovo (Rússia))  
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• Cidades construídas sob os moldes do planejamento urbano sustentável 

e inteligente: (Cidade Masdar (Emirados Árabes Unidos) e Songdo (Coréia do Sul)). 

O contexto das Smart Sustanaible Cities é amplo e cada vez mais estão sendo 

propostos planos de readequação dos grandes centros e empreendimentos para 

construir cidades inteligentes planejadas. 

Assim, na sequência será abordada a realidade brasileira e seus obstáculos 

frente a implementação das cidades inteligentes sustentáveis. 
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3 O CENÁRIO URBANO BRASILEIRO E AS CIDADES INTELIGENTES 

SUSTENTÁVEIS 

 

Este tópico tem por objetivo descrever a atual situação do cenário brasileiro 

em relação as cidades inteligentes sustentáveis, realizando um breve levantamento 

da legislação urbana brasileira relacionada a sustentabilidade e averiguando se 

existem normatizações, planos de governo e demais iniciativas acerca da 

implementação de cidades inteligentes sustentáveis no Brasil.  

 

3.1 A LEGISLAÇÃO URBANA BRASILEIRA E AS CIDADES INTELIGENTES 

SUSTENTÁVEIS 

 

A Constituição Federal em seu capítulo II trata da Política Urbana, na qual o 

artigo 182, parágrafo 1º, estabelece: “O plano diretor, aprovado pela Câmara 

Municipal, obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento 

básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana” (BRASIL, 1988). 

Com o objetivo de regulamentar os artigos da Política Urbana, em 10 de julho 

de 2001 foi promulgada a Lei nº 10.257, também conhecida como Estatuto da Cidade. 

No âmbito da referida Lei, o propósito da implantação do Plano Diretor Municipal é 

organizar e ordenar o espaço urbano, norteando o crescimento das cidades por meio 

de diretrizes (BRASIL, 2001). 

Sobre o Plano Diretor Municipal, Ayub e Koury (2017) afirmam: 

 

Como instrumento legal, o plano diretor deve fornecer as diretrizes de 
orientação para o crescimento e o desenvolvimento urbano da cidade. Um 
Plano Diretor Estratégico, como Lei, deve garantir o desenvolvimento da 
cidade de maneira que haja um planejamento com o controle das ações de 
políticas públicas, visando melhorar a qualidade de vida na cidade através da 
universalização do direito de acesso à cidade. Deve, ainda, possuir a 
faculdade de agregar-se à iniciativa privada, para que suceda uma 
concordância de ações visando minimizar as necessidades coletivas da 
população (AYUB e KOURY, 2017). 

 

Deste modo, a Política Urbana, juntamente com o Estatuto da Cidade são 

tidos como um marco onde cada município tornou-se responsável por elaborar seu 
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Plano Diretor, do qual derivam outras leis, normas e regulamentações de 

ordenamento e desenvolvimento municipal. Ou seja, pela primeira vez, o próprio 

município obteve poder de controlar suas decisões, além de contar com a participação 

pública para auxiliar na gestão municipal.  

Ainda sobre o Estatuto da Cidade, em seu Capítulo I, Art. 2º. “A política urbana 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana”, mediante as seguintes diretrizes gerais:   

 

I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 
urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes 
e futuras gerações;  
II – gestão democrática por meio da participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos 
de desenvolvimento urbano;  
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores 
da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social; 

 

Em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, um ponto importante no que diz 

respeito ao tratamento integrado das políticas urbanas nos setores de habitação, 

saneamento, transportes e mobilidade urbana, levando em conta o uso e ocupação 

do solo (TONELLA, 2013). 

Outra iniciativa foi a elaboração do Conselho das Cidades – ConCidades, por 

meio do Decreto nº 5.790, de 25 de Maio de 2006, o qual estabelece que este órgão 

de natureza consultiva e deliberativa está vinculado ao Ministério das Cidades e tem 

por finalidade estudar e propor as diretrizes para a formulação e implementação da 

Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU), bem como acompanhar e 

avaliar a sua execução em consonância com as resoluções aprovadas pela 

Conferência Nacional das Cidades (BRASIL, 2006). 

A PNDU está em fase de gestão, sendo desenvolvida por meio de participação 

pública em discussões nas seis já realizadas “Conferência Nacional das Cidades”. 

Além destas, existem também as chamadas “Conferência Estadual das Cidades”, com 

o intuito de incluir cada vez mais a opinião popular na política urbana.    

Como visto, ao longo dos anos foram promovidos esforços para garantir a 

qualidade de vida dos habitantes das cidades, bem como a sustentabilidade, termo 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.790-2006?OpenDocument
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que envolve, além de outros fatores, as dimensões ambiental, social e econômica. 

Assim, foram criadas várias Leis e Resoluções relacionadas ao planejamento urbano, 

além do Plano Diretor, como lei para resíduos sólidos, lei para mobilidade urbana, lei 

de saneamento básico dentre outras.  

Quanto à diretriz do Estatuto da Cidade “garantia as cidades sustentáveis”, 

que é recorte de interesse desta dissertação, César e Almeida (2017) salientam que 

“no caso brasileiro, apresenta-se ainda como um desiderato político que está longe 

de ser alcançado”. 

Este fato pode ser explicado pela distância entre o que se propõe na teoria 

por meio de Leis e regulamentações, com o que é de fato executado pelos gestores 

públicos, onde muitas vezes os interesses particulares de determinados grupos, se 

sobrepõe as reais necessidades da população e do meio ambiente.   

Neste aspecto, o desafio das cidades brasileiras é aliar a gestão urbana e a 

gestão ambiental, trabalhando de maneira integrada as políticas de planejamento 

urbano, a política habitacional e a política ambiental. Esta questão envolve aspectos 

jurídicos sociais, políticos e culturais tendo em vista que é uma oportunidade de   

alterar a forma de gestão construída ao longo do tempo, a qual não foi capaz de 

priorizar direitos humanos e direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

(ALFONSIN, 2016). 

Deste modo, Bonduki (2016) afirma que mesmo com a aprovação dos marcos 

regulatórios das políticas urbanas e com tantos investimentos recebidos, a estratégia 

urbana estruturada no país precisa ser recriada: “é necessário rever paradigmas e 

aprofundar a reflexão sobre um novo modelo de desenvolvimento urbano para as 

cidades”. 

Uma das novas formas de se pensar o planejamento urbano são as Cidades 

Inteligentes Sustentáveis, no entanto, é preciso prover internet de qualidade para os 

municípios, considerando que a maior parte das TICs se alimentam dela. A rede 4G 

(quarta geração) está instalada em 3.039 municípios brasileiros, abrangendo 87% da 

população do país (Figura 11). Ao todo, já existem no Brasil 88,5 milhões de acessos 

4G, que consiste em uma rede com acesso à internet mais rápida que a cobertura 3G 

(terceira geração). No entanto, esta última também obteve um significativo 

crescimento, alcançando 5091 municípios. Considerando a banda larga fixa e móvel 
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foram realizados 232,6 milhões de acessos em 2017. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DE TELECOMUNICAÇÕES, 2017). 

 

Figura 11: Quantidade de Municípios Brasileiros Dotados de Rede 4G. 

 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES, 2017 

 

No Brasil, o planejamento urbano inteligente ainda é pouco difundido em 

relação ao cenário mundial, entretanto, pode-se notar iniciativas do governo a fim de 

melhorar tal situação como o lançamento do Programa Brasil Inteligente que inclui o 

Projeto Minha Cidade Inteligente, com a finalidade de expandir o acesso à internet 

através de ações locais e consequentemente tornar as cidades brasileiras mais 

desenvolvidas e inteligentes (BRASIL, 2016). 

De acordo com o Art. 2º do Decreto nº 8776 de 2016, os objetivos do 

Programa Brasil Inteligente são: 

 

I - expandir as redes de transporte em fibra óptica; 
II - aumentar a abrangência das redes de acesso baseadas em fibra óptica 
nas áreas urbanas; 
III - ampliar a cobertura de vilas e de aglomerados rurais com banda larga 
móvel; 
IV - atender órgãos públicos, com prioridade para os serviços de educação e 
de saúde, com acesso à internet de alta velocidade. 
V - ampliar a interligação com redes internacionais de telecomunicações; 
VI - promover a implantação de cidades inteligentes; 
VII - promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação em tecnologias 
móveis de quinta geração; 
VIII - fomentar o desenvolvimento e a adoção de soluções nacionais de 
internet das coisas e sistemas de comunicação máquina a máquina; 
IX - promover a capacitação e a qualificação profissional em tecnologias da 
informação e comunicação; 
X - disponibilizar capacidade satelital em banda larga para fins civis e 
militares; e 
XI - expandir redes de transporte em fibra óptica na Amazônia por meio de 
cabos subfluviais (BRASIL, 2016). 
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Salienta-se a importância da conectividade para que seja possível 

implementar cidades inteligentes no Brasil, no entanto, devido a novidade do tema, 

tornou-se necessário formular uma legislação nacional pertinente ao uso das 

Tecnologias de Informação e Comunicação, a qual encontra-se em desenvolvimento, 

para facilitar e normatizar os trâmites burocráticos relativos aos negócios deste setor. 

Recentemente, outra iniciativa do governo foi a criação da Frente 

Parlamentarista Mista em Apoio as Cidades Inteligentes e Humanas, que tem por 

objetivos: Propor uma regulamentação adequada relacionada ao conceito de cidades 

inteligentes; dar as melhores condições de investimentos ao mercado; propiciar um 

ambiente dinâmico e de livre troca de ideias e experiências; fomentar um contexto de 

inovação na universidade e na iniciativa privada, com abertura de parcerias e respeito 

à propriedade intelectual; garantir uma concorrência justa e isonômica, primando pela 

transparência e lisura dos processos; garantir a prevalência do interesse público em 

todas as situações (FRENTE PARLAMENTARISTA MISTA EM APOIO AS CIDADES 

INTELIGENTES E HUMANAS, 2016). 

Em consonância a este fato, também está sendo elaborado o Plano Nacional 

de “Internet das Coisas” (Figura 12), que visa alavancar a utilização desta tecnologia 

como ferramenta de desenvolvimento sustentável, “capaz de aumentar a 

competitividade da economia, fortalecer as cadeias produtivas nacionais, e promover 

a melhoria da qualidade de vida” (BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL; MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E 

COMUNICAÇÕES, 2017).  

A internet das coisas (Internet of Things – IoT) é definida por Miorandi et al. 

(2012) como as três aptidões de conexão dos objetos inteligentes: (1) ser identificável 

(qualquer coisa se identifica), (2) comunicar (qualquer coisa se comunica) e (3) 

interagir (qualquer coisa interage entre eles), formando sistemas de objetos 

interconectados ou que se comunicam com usuários finais.  
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Figura 12: Etapas do Estudo para o plano Nacional de Internet das Coisas. 

 
Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e comunicações, 2017. 

 

3.2 INICIATIVAS DE URBANISMO INTELIGENTE NO BRASIL  

 

Algumas cidades brasileiras já possuem iniciativas para implementar a 

utilização das TICs em seu planejamento urbano: 

 

➢ Rio de Janeiro – RJ: 

• Centro de Operações (COR) -. O Centro de Operações Rio foi 

inaugurado em 2010 e tem por finalidade monitorar o dia-a-dia na cidade desde a 

precaução, redução e preparação até a ação imediata a ocorrências que possam vir 

a gerar transtornos tais como chuvas fortes, deslizamentos, condições climáticas 

extremas, fluxo de tráfego dentro outros. Para isso, constitui-se por 30 órgãos e 

agências governamentais que monitoram a cidade 24 horas por dia (WEISS et al., 

2017). 

 

➢  São José dos Campos – SP: 
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• Semáforos inteligentes foram implantados em São José dos Campos no 

estado de São Paulo. Ao todo, são 10 semáforos ao longo da Avenida dos 

Astronautas, a qual é uma das mais movimentadas do município, com fluxo diário de 

aproximadamente 40 mil veículos. O sistema, que utiliza o Google Maps para verificar 

onde existe mais veículos e deixar o sinal aberto nestes locais, ficará em fase de teste 

por 6 meses e poderá ser estendido para outras localidades do município (G1; 2017). 

 

➢ São Paulo – SP:  

• Chips em bueiros - Foi realizada a instalação de sensores em cerca de 

mil bueiros, os chips emitem alertas a uma central de monitoramento quando há 

materiais grosseiros, como resíduos ou folhas, obstruindo a passagem da água 

pluvial. Posteriormente, com o recebimento da informação, uma equipe encaminha-

se até o local para resolução do problema.  

• Trocando lixo por passagens – Máquinas que recebem garrafas e latas 

em troca de pontos que podem ser convertidos em passagens para o bilhete único 

foram instaladas em estações de metrô (Figura 13). Quando se atinge a pontuação 

100, é possível trocá-la por créditos no bilhete (TRENTINE, 2015). 

 
Figura 13: Máquina que Troca Resíduos por Pontos no Bilhete da Passagem 

 
Fonte: TRENTINE, 2015. 

 

➢ Uberlândia – MG: De acordo com Frizero (2016), um ecossistema 

inteligente será implantado na cidade mineira e o primeiro bairro que irá contemplar 

http://thecityfixbrasil.com/files/2015/12/maquina5crop.png
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os benefícios da inovação é o Granja Marileusa. Inúmeras empresas de tecnologia e 

também a Universidade Federal de Uberlândia estão envolvidas no projeto. 

• Easybus-Essa tecnologia possibilitará ao usuário de ônibus visualizar 

em tempo real a lotação e fluxo de passageiros em cada itinerário, fazendo com que 

ele escolha a opção de linha mais vazia, criando um equilíbrio entre elas. 

• Smart Lixeiras-Lixeiras eletrônicas equipadas com diversos sensores 

responsáveis por medir o volume de lixo descartado e o espaço disponível que ainda 

resta dentro. O usuário que jogar o lixo corretamente adquire pontos que podem ser 

trocados por prêmios, mais ou menos como ocorre com um cartão fidelidade ou com 

um sistema de milhagem de cartões de crédito. 

• Bueiros inteligentes- Os bueiros serão instalados com um filtro que 

consegue medir e enviar a quantidade de volume retido dentro daquele local. Além 

disso, esses dados poderão ser cruzados com a previsão do tempo, por exemplo, 

alertando para uma manutenção antes de um período altamente chuvoso e reduzindo 

a possibilidade de enchentes e alagamentos. 

• Balões de conectividade -Inspirado em um projeto a longo prazo da 

Google, esta etapa deseja levar internet a localidade de difícil acesso e baixo 

investimento onde este tipo de tecnologia ainda não chega por meio de balões  

 

➢ Curitiba – PR 

• Ciclovia com piso que gera energia a partir do movimento: O projeto 

prevê a instalação da tecnologia de origem japonesa em 18,5 Km de ciclovias em 

Curitiba.  O funcionamento ocorre por meio do som e da vibração provocados pelo 

movimento das bicicletas. A eletricidade gerada será usada para ativar sistema 

inteligente de sinalização em cruzamentos e sensores de monitoramento de fluxo de 

ciclistas (JUNGES, 2016). 

 

➢ Smart City Laguna –CE:  

• Como exemplo de cidades totalmente construídas do marco zero para 

ser inteligentes no Brasil, pode-se citar a Smart City Laguna (Figura 14), a qual está 

sendo edificada no Ceará por iniciativas estrangeiras. A futura cidade está localizada 

na região metropolitana de Fortaleza - CE, distante 55 Km da capital. 
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A Smart City Laguna será a primeira cidade inteligente do Brasil, além de ser 

a primeira desse tipo no mundo, voltada para a população de baixa renda. A área da 

cidade é equivalente 300 hectares, e contará ainda com uma área de 80 hectares para 

instalação de indústrias. 

 

 
Figura 14 - Projeto da Cidade Smart City Laguna 

 
Fonte: Planet Smart City, 2016. 

 

A nova cidade é fruto de uma parceria entre duas organizações italianas, 

Planeta Idea e Social Fare - Centro para Inovação Social com a universidade 

israelense Universidade de Tel Aviv, tendo em vista que Israel é líder nos setores de 

alta tecnologia.  

Os idealizadores procuraram uma região que pudesse receber o projeto piloto 

da primeira cidade inteligente social por todo o mundo e escolheram Croatá devido a 

sua posição estratégica e de fácil acesso, localizada ao longo da BR-222 onde está 

instalada uma base da plataforma tecnológica em São Gonçalo do Amarante, no 

Ceará. 

Além destes quesitos, também foi relevante o fato da cidade estar próxima de 

uma via comercial e industrial importante, composta pelo Porto do Pecém, Companhia 

Siderúrgica do Pecém e Ferrovia Transnordestina, podendo atrair altos investimentos. 

As empresas de Israel que farão parte do projeto são Magos , fabricante de 

radares para segurança, GreenIQ sistema que controla a irrigação com base na 
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previsão do tempo, economizando até 50% de água, ePixtier, plataforma em nuvem 

que fornece mapas em 3D, permitindo planejamento e gerenciamento. 

A cidade contará com um sistema social integrado, onde os habitantes terão 

acesso liberado ao sinal Wifi, pagamentos via smartphone, cursos de prevenção 

médica, nutrição, alfabetização digital além de hortas comunitárias dentre outras. 

Como ações relacionadas ao meio ambiente, a cidade terá reaproveitamento 

de águas residuais, aplicativos específicos para transportes alternativos como 

compartilhamento de motos e bicicletas, controle automático da iluminação pública e 

praças portadoras de equipamentos esportivos que geram energia.  

Portanto, o que se percebe no Brasil é que as grandes cidades já passaram a 

adotar tecnologias nas infraestruturas urbanas, entretanto, ainda não existe uma 

regulamentação formalizada para o setor de Smart Cities no país.  

 

3.3 DESAFIOS URBANOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS CIS NO BRASIL  

 

Pensar em cidades inteligentes em um país onde a maioria das cidades não 

possui sequer saneamento básico soa um pouco destoante da realidade, e por vezes 

uma utopia, mas com investimentos maciços a longo prazo, este novo conceito pode 

sim se tornar realidade e ser parte da solução para os desafios urbanos atuais, assim 

como afirma Fariniuk (2018) o discurso acerca desta temática não deve ser ilusório e 

sim pragmático e acessível para permitir a consolidação de iniciativas. Cunha et al. 

(2016) defende que os projetos brasileiros de cidades inteligentes devem estar 

voltados para suprir as demandas históricas do país como de emprego, habitação, 

transporte, lazer, água, tratamento de esgoto, educação e saúde. 

Para que a metodologia proposta neste estudo tenha aplicabilidade nas 

cidades brasileiras, faz-se necessário conhecer o cenário em que estas estão 

inseridas, por meio de breve pesquisa de dados públicos.  

De acordo com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais - ABRELPE (2016), do total de 5570 municípios brasileiros, 

apenas 2239 dispõem seus resíduos em aterros sanitários (Figura 17).  
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Figura 15: Panorama da Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos. 

 
Fonte: ABRELPE, 2016. 

 

Deste modo, 3331 municípios enviaram mais de 29,7 milhões de toneladas de 

resíduos para lixões ou aterros controlados que não possuem infraestrutura para 

receber de forma segura este material, causando danos ao meio ambiente e a saúde 

da população (ABRELPE, 2016).  

Também há insatisfação nos serviços de coleta e tratamento de esgoto como 

indica a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) realizada em 2008. Na 

ocasião, a porcentagem de municípios que possuíam rede de coleta e tratamento de 

esgoto era de apenas 55%, correspondendo a aproximadamente 3060 municípios 

(Figura 16):  

 

Figura 16: Percentual de Municípios que Coletam e Tratam Esgoto. 

 
Fonte: PNSB, 2008. 

 

Segundo dados do IBGE, a população brasileira no ano de 2017 correspondia 

a 207,7 milhões (PORTAL GOVERNO DO BRASIL, 2017). Uma pesquisa da Agencia 

Nacional de Águas – ANA (2017) mostrou que 43% da população brasileira era 

atendida por sistema coletivo (rede coletora e estação de tratamento de esgotos); 12% 



52 
 

   

era atendida por solução individual (fossa séptica); 18% da população se enquadrava 

na situação em que os esgotos são coletados, mas não são tratados; e 27% era 

desprovida de atendimento, ou seja, não existia coleta nem tratamento de esgotos 

para mais de 56 milhões de brasileiros.  

É importante salientar que devido a extensão do território brasileiro, existem 

realidades urbanas distintas no país, principalmente em comparação a infraestrutura 

básica como saneamento, para as quais as regiões norte e nordeste apresentam 

menores taxas quando comparadas com as regiões sul e sudeste. Estes dados podem 

ser comprovados com as pesquisas elaboradas anualmente pela ABRELPE, Instituto 

Trata Brasil, Agência Nacional de Águas, IBGE e outros.  

Além da falta de saneamento, a imagem das cidades brasileiras está 

associada também aos problemas citados por Maricato (2000) como poluição, 

violência, tráfego caótico, enchentes, desigualdade social, entre outros que distanciam 

o Brasil dos objetivos de desenvolvimento sustentável.  

Neste sentindo, é necessário definir o conceito de cidade inteligente 

sustentável para o contexto do Brasil de modo que a nova forma de se pensar o 

planejamento urbano no país seja capaz de atender as principais demandas da 

população, já citadas anteriormente. Assim, é factível que a ferramenta proposta por 

esta dissertação deve ser elaborada a partir da premissa de que as Smart Cities não 

se restringem apenas a incorporação de TICs, mas também lançam mão de prover 

sustentabilidade.  

Assim, uma cidade brasileira que realmente queira se tornar inteligente, deve 

se ocupar de ações que vão além da disponibilização de wifi público, mais do que 

isso, coloque as pessoas e suas necessidades como atores principais da gestão 

urbana, buscando conceder-lhes um ambiente limpo e saudável com alta qualidade 

de vida.  
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4 ÍNDICES E INDICADORES  

 

Os indicadores são ferramentas de gestão que servem para medir, mensurar 

ou calcular o desempenho de determinado processo ou objeto de estudo, assim como 

afirma Bellen (2002) a palavra “indicador” tem origem do latim indicare e está 

relacionada ao fato de apontar, estimar ou descobrir algo. 

No contexto das atividades humanas, o indicar constitui-se em um elemento 

numérico de caráter informativo que apresenta o resultado do desempenho em 

relação a uma situação, condição ou prática, enquanto o Índice se refere a medida 

resultante do conjunto de indicadores ou valores, geralmente calculado após 

operações matemáticas (FURTADO, 2009). 

A utilização de indicadores em nível mundial se deu em 1947, por meio da 

dispersão do cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) como indicador de 

desenvolvimento econômico. Na década de 1960 ocorreu uma nova perspectiva, onde 

o foco apenas no crescimento econômico foi modificado por novos conceitos, como 

as necessidades básicas da população, passando a ser utilizados os indicadores 

sociais (PRESTES, 2010, p.48). 

Com as mudanças no padrão de desenvolvimento da sociedade, surgiu a 

necessidade de desenvolver indicadores que pudessem medir aspectos além do 

âmbito econômico e social, como por exemplo, os indicadores de sustentabilidade.  

 

4.1 INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável se expandiu e os indicadores 

tradicionais, como o PIB, não foram suficientes para abranger as questões ligadas a 

sustentabilidade, sendo necessário desenvolver novas metodologias que tornassem 

possível medir não só os aspectos econômicos, mas também sociais e ambientais.  

Neste contexto, Farsari e Prastacos (2015) afirmam que há um consenso 

sobre a imprescindibilidade de desenvolver indicadores baseados nos critérios 

ambientais e socioculturais além dos econômicos.  
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Indicadores de sustentabilidade podem constituir uma importante ferramenta 

de gestão ambiental, econômica, social, cultural e institucional à medida que consigam 

orientar e mensurar a sustentabilidade, avaliando o comprometimento de instituições 

com o desenvolvimento sustentável (ALVES et al.; 2016)  

Um marco no desenvolvimento de pesquisas sobre indicadores de 

sustentabilidade foi a publicação da Agenda 21 Global, durante a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) no Rio de 

Janeiro em 1992. Na ocasião, foram definidos conceitos e objetivos principais dos 

indicadores de sustentabilidade, os quais estão dispostos em seu capítulo 40:  

 

-Conseguir uma coleta e avaliação de dados mais pertinente e eficaz em 
relação aos custos por meio de melhor identificação dos usuários, tanto no 
setor público quanto no privado, e de suas necessidades de informação nos 
planos local, nacional, regional e internacional; 
-Fortalecer a capacidade local, provincial, nacional e internacional de coleta 
e utilização de informação multisetorial nos processos de tomada de decisões 
e reforçar as capacidades de coleta e análise de dados e informações para a 
tomada de decisões, em particular nos países em desenvolvimento; 
-Desenvolver ou fortalecer os meios locais, provinciais, nacionais e 
internacionais de garantir que a planificação do desenvolvimento sustentável 
em todos os setores se baseie em informação fidedigna, oportuna e utilizável; 
-Tornar a informação pertinente acessível na forma e no momento em que for 
requerido para facilitar o seu uso (CNUMAD - 1992, online).  

 

De acordo com Braga et al. (2004) existem três vertentes quanto a tentativa 

de construção de indicadores ambientais e de sustentabilidade. A primeira de caráter 

biocêntrica, busca por indicadores biológicos, físico-químicos ou energéticos de 

equilíbrio ecológico de ecossistemas. A segunda, mais voltada para economia, 

consiste em avaliações monetárias do capital natural e do uso de recursos naturais. A 

terceira vertente se ocupa com aspectos do ecossistema natural e aspectos do 

sistema econômico e da qualidade de vida humana, às vezes consideram também 

características dos sistemas político, cultural e institucional. 

Neste sentido, é importante salientar a diferença quanto aos tipos de 

indicadores relacionados ao meio ambiente. De acordo com Lima (2004) ocorre uma 

confusão conceitual a respeito da distinção entre Indicadores Ambientais, Indicadores 

de Desempenho Ambiental e Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. O autor 

explica que indicadores ambientais constituem informações relacionadas a artefatos 

de um ou vários ecossistemas, enquanto os indicadores de desempenho ambiental 
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visam conjeturar os efeitos dos processos e técnicas das atividades antrópicas sobre 

o meio ambiente; e por último, os indicadores de desenvolvimento sustentável 

envolvem as dimensões econômica, social, ambiental e institucional. 

Neste contexto, para Kronemberger et al. (2008) e Bellen (2002) dos índices 

existentes relacionados ao estudo sobre desenvolvimento sustentável, dentre os mais 

utilizados e reconhecidos internacionalmente estão o Barômetro da Sustentabilidade, 

o Painel da Sustentabilidade e a Pegada Ecológica. 

O Barômetro da Sustentabilidade foi uma metodologia desenvolvida por 

Robert Prescott-Allen no ano de 1997, em sua obra “The Well-being of Nations”. O 

índice possui dois eixos: um para o bem-estar do ecossistema e outro, para o bem-

estar humano, ambos com igual importância (KRONEMBERGER et al., 2008; 

FARSARI; PRASTACOS, 2015) 

As vantagens desse método é que não existe um número definido de 

indicadores, ficando a cargo do pesquisador adequar a metodologia que melhor se 

encaixa na realidade do estudo. Além disso, o barômetro pode ser adaptado para 

pequenas e grandes áreas, como estados ou regiões. 

Já o Painel de Sustentabilidade é um programa livre que calcula índices 

sintéticos a partir de dados organizados em uma planilha. Os resultados são 

apresentados em um painel semelhante ao dos carros, com mostradores que indicam 

a realidade analisada. O diferencial positivo deste modelo é o fato de contemplar 

quatro dimensões de sustentabilidade (ambiental, social, econômica e institucional) e 

adaptação para qualquer realidade seja ela municipal, estadual ou nacional 

(FONSECA, 2010). 

Para transformar esses dados em informações, foi construído um algoritmo 

de agregação e de apresentação gráfica. Este software utiliza um sistema de pontos 

de 0, pior caso, até 1000, melhor experiência existente para cada um dos indicadores 

de cada uma das dimensões (KRAMA, 2008) 

O outro índice frequentemente utilizado é a Pegada Ecológica, a qual foi 

desenvolvida em 1996 por MathisWackernagel e William E. Rees. Esta ferramenta 

apresenta a pressão per capita do consumo de uma população sobre o ambiente, ou 

seja, calcula a área requerida por uma população de um determinado sistema para 

que este consiga se manter (BELLEN, 2002). 
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Para calcular as pegadas foram estudados os vários tipos de territórios 

produtivos (agrícola, pastagens, oceanos, florestas, áreas construídas) e as diversas 

formas de consumo (alimentação, habitação, energia, bens e serviços, transporte e 

outros). Além destes, as tecnologias usadas, os tamanhos das populações e outros 

dados, também são utilizados. Cada tipo de consumo é convertido, por meio de 

tabelas específicas, em uma área medida em hectares. É necessário incluir as áreas 

usadas destinação dos detritos e resíduos gerados e reservar uma quantidade de terra 

e água para a própria natureza, ou seja, para os animais, as plantas e os ecossistemas 

a fim de garantir a biodiversidade (WWF, 2007). 

No âmbito nacional pode-se citar o Índice de Desenvolvimento Sustentável 

(IDS) desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tal 

índice constitui-se em um relatório bianual, o qual teve sua primeira edição publicada 

no ano de 2002. Seus indicadores possuem quatro diretrizes: equidade, eficiência, 

adaptabilidade e atenção a gerações futuras, garantindo a contemplação das 

características fundamentais de um bom indicador (PEREIRA et al., 2016). 

Como visto, existem inúmeras tentativas de criar um índice que possibilite 

medir a sustentabilidade de um sistema. Entretanto, para Furtado (2009) tais 

indicadores são bons para mensurar as condições de maneira isolada e não integrada 

das esferas econômica, social e ambiental. Para o autor, faltam ferramentas que 

integrem os dados e informações. Além desta dificuldade, o autor destaca que o 

conceito de desenvolvimento sustentável utilizado como base para a construção dos 

indicadores, é muito abstrato e pouco palpável. 

 

4.1.1 Índices de Sustentabilidade Urbana 

 

As cidades são o cenário onde estão presentes os maiores desafios para o 

desenvolvimento sustentável, sendo assim é de extrema necessidade que os gestores 

busquem alternativas e ações urbanas que contribuam na busca por esse objetivo. 

De fato, muitas cidades já adotaram novos modelos de se desenvolver, por isso é 

fundamental que estas “ações sustentáveis” possam ser medidas e avaliadas para 

que se saiba se realmente são eficazes e se devem ser replicadas em outras 

localidades.  
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No Brasil, o Ministério Do Meio Ambiente (2017) assegura que avaliação dos 

índices e indicadores possibilitará que sejam feitas melhorias nos instrumentos de 

caráter urbanístico, como planos diretores, planos setoriais, leis de parcelamento do 

solo e zoneamentos urbanos, por meio da inserção de novas variáveis e parâmetros 

ambientais, além de outras ações. 

Nesse ideário, Barbosa (2013, p.81) afirma que “para a construção de 

indicadores com abordagem em um urbanismo sustentável, deve-se desenvolver uma 

análise de experiências propagadas no meio urbano”. Estas, continua a autora, devem 

ser avaliadas sob a ótica dos conceitos relativos a qualidade ambiental, paisagem 

urbana, morfologia com ênfase social, infraestrutura urbana, mobilidade sustentável, 

eficiência energética e energias renováveis. Alguns Índices que surgiram foram: 

 

China Urban Sustainability Índex (Índice de sustentabilidade urbana da China) 

 

A Iniciativa China Urbana (UCI) publicou pela primeira vez, em 2010, um 

Índice de Sustentabilidade urbana (USI), composto por indicadores que avaliaram a 

sustentabilidade em quatro categorias: economia, sociedade, recursos e meio 

ambiente (Figura 17). 

 

Figura 17: Índice de Sustentabilidade Urbana da China 

 
Fonte: Modificado de Comissão Europeia, 2015.  

 

Posteriormente, foi publicado o Índice de Sustentabilidade Urbana 2011, o 

qual avaliou 112 cidades chinesas. Já no ano de 2012, ocorreu uma iniciativa para 

promover melhoria nos indicadores por meio do projeto “Sistema de Indicadores de 
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Urbanização da China”. Na sequência, publicou-se o índice de Sustentabilidade da 

China 2013, com os novos indicadores e metas estabelecidos no ano anterior, os 

quais foram aplicados a 185 cidades. Por fim, em 2014 foi estabelecido uma base de 

dados sobre desenvolvimento urbano provenientes da avaliação de 185 cidades 

chinesas e 11 cidades internacionais, relacionados a taxa de sustentabilidade urbana 

(URBAN CHINA INITIATIVE, 2014). 

 

Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC) (Quadro de Referência para 

Cidades Sustentáveis) 

 

Esta ferramenta foi testada em mais de 80 cidades em quase todos os 

membros da União Europeia. Ela fornece materiais e instrumentos práticos para 

cidades, mas também funciona como uma lista de verificação ou planejamento para 

futuras iniciativas de sustentabilidade. O conjunto de indicadores consiste em 16 

indicadores-chave e 300 indicadores suplementares, abrangendo economia, 

sociedade, ambiente e governança. Devido ao grande número de indicadores, a 

RFSC é extremamente flexível (COMISSÃO EUROPEIA, 2015). 

Para a sua implementação, deve-se realizar um cadastro no site da RFSC, 

onde o membro poderá adicionar e gerenciar seus projetos de acordo com as 

necessidades de sua cidade. O índice já possui quadros de indicadores pré 

estabelecidos, mas estes podem ser retirados ou acrescidos de outros (Figura 18). 
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Figura 18: Dimensões de indicadores da RFSC. 

Fonte: Adaptado de RFSC, 2016. 

 

Além deste, também podem ser escolhidas outras ferramentas com 

indicadores próprios para avaliação do projeto, como a Carta de Aalborg, 17 Objetivos 

do desenvolvimentos sustentável da ONU dentre outros (Figura 19). 

 

Figura 19: Estrutura para avaliação de projeto. 

 

Fonte: Adaptado de RFSC, 2016. 
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STAR Community Rating System (Sistema de Classificação de Comunidades) 

 

Este é um sistema de avaliação desenvolvido para que líderes comunitários 

possam avaliar a sustentabilidade de sua comunidade, definir metas para o futuro, e 

medir o progresso ao longo do caminho (LYNCH et al., 2011).  

Os indicadores (Figura 20) foram desenvolvidos ao longo do tempo por um 

número de comitês consultivos técnicos. A ferramenta foi testada em 34 cidades dos 

EUA e 13 delas receberam certificado STAR, entretanto ainda não foram publicados 

estudos de caso oficiais (COMISSÃO EUROPEIA, 2015). 

 

Figura 20: Ferramenta STAR dos EUA para medir a sustentabilidade em comunidades. 

 

Fonte: Modificado de STAR, 2016 
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4.1.2 Indicadores de Sustentabilidade Urbana no Brasil 

 

Um conjunto de indicadores de sustentabilidade urbana desenvolvido no 

Brasil é o Programa Cidades Sustentáveis, uma iniciativa da ação conjunta da Rede 

Nossa São Paulo, Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis e do 

Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social. O programa consiste em uma 

plataforma online (Figura 21), que vem sendo desenvolvida e aprimorada desde 2010. 

Apresenta ferramentas para auxiliar os gestores públicos, norteando-os para práticas 

mais sustentáveis, demostrando casos de sucesso e boas práticas executadas em 

cidades brasileiras e no exterior.  

 

Figura 21 - Plataforma do Programa Cidades Sustentáveis 

 
Fonte: Programa Cidades Sustentáveis, 2017. 

 

O Programa possui 260 indicadores divididos em nove eixos temáticos: 

governança; bens naturais comuns; equidade; justiça social e cultura de paz; gestão 

local para a sustentabilidade; planejamento e desenho urbano; cultura para a 

sustentabilidade; educação para a sustentabilidade e qualidade de vida; economia 

local dinâmica, criativa e sustentável; consumo responsável e opções de estilo de vida; 

melhor mobilidade, menos tráfego; ação local para saúde e por fim, do local para o 

global (PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS, 2017).  

Recentemente, em 2017 a Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

publicou a NBR ISO 37120 - Desenvolvimento sustentável de comunidades - 

Indicadores para serviços urbanos e qualidade de vida, a qual é uma versão traduzida 

e adaptada da norma internacional ISO 37120/2014. Tal norma é também um modelo 

de medição para cidades que queiram se tornar inteligentes e sustentáveis, e será 

mais aprofundado no próximo tópico.  

A NBR ISO 37120 (ABNT, 2017) possui 17 áreas temáticas: economia; 

educação; energia; meio ambiente; finanças; resposta a incêndios e emergências; 

governança; saúde; recreação; segurança; habitação; resíduos sólidos; 
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telecomunicações e inovação; transporte; planejamento urbano; esgotos e água e 

saneamento. Possui 54 indicadores ditos essenciais e 46 indicadores de apoio, 

totalizando 100 indicadores, distribuídos entre as áreas temáticas citadas.  

Com a exploração do tema de cidades inteligentes, surgiram também índices 

com o intuito de medir a inteligência urbana, os quais estão sintetizados no próximo 

tópico. 

 

4.1.3 Índices de Inteligência Urbana 

 

Assim como existem ferramentas para mensurar a sustentabilidade de uma 

cidade/comunidade, também estão sendo desenvolvidas, ainda que em menor 

quantidade, metodologias de avaliação da inteligência urbana. Yuan et al. (2014) 

afirmam que devido ao conceito de Smart City ainda não ser sólido, os estudos 

referentes aos indicadores para avalia-las também estão em fase inicial de 

desenvolvimento 

O interesse por estes indicadores é fruto da percepção do processo de Smart 

Cities, que cada vez mais está sendo difundido e tornou-se a nova tendência para o 

futuro das cidades.  

Dall’O’ et al. (2017) destaca que a necessidade de medir a inteligência urbana 

originou diferentes projetos que visam avaliar cidades diferentes em relação a suas 

dimensões como economia inteligente, mobilidade inteligente, pessoas inteligentes, 

ambiente inteligente, etc. Além disso, os autores afirmam ainda que, apesar de várias 

organizações possuírem um sistema de indicadores claros, existe falta de integração 

e sinergia entre as definições bem como deficiência na análise das tecnologias e 

outros sistemas da Smart City.  

Um dos estudos pioneiros sobre mensuração da inteligência urbana foi o 

Ranking elaborado por Giffinger et al. (2007), no qual foram avaliadas cidades de 

médio e grande porte da Europa. Os indicadores utilizados consistem em dado locais, 

regionais e internacionais da Europa e pertencem a seis dimensões da Smart City: 

Economia inteligente; pessoas inteligentes; governança inteligente; mobilidade 

inteligente; ambiente inteligente e vida inteligente.  

Posteriormente foi publicado o estudo de Lombardi et al. (2012) “Modeling the 

Smart city performance” onde foi proposto um novo quadro para avaliar cidades 



63 
 

   

inteligentes, baseado no modelo da hélice tripla que consiste na união entre 

universidade, governo e indústria, porém os autores acrescentaram uma quarta hélice, 

a sociedade civil. As seis dimensões utilizadas por Giffinger et al. (2007) foram 

transformadas no trabalho de Lombardi et al. (2012) em cinco: governança inteligente, 

capital humano inteligente, ambiente inteligente, vida inteligente e economia 

inteligente. 

Os indicadores utilizados para esta ferramenta foram baseados em revisão de 

literatura, relatórios e bases de dados da Comissão Europeia, Índices de 

Sustentabilidade Europeus, bem como do Ranking proposto por Gifingger et al. 

(2007). O modelo desenvolvido consiste em analisar as interelações entre tais 

indicadores e dimensões por meio de um modelo denominado ANP, formulando 

matrizes para verificar a inteligência da cidade. Apesar de ser uma ferramenta 

inovadora, ainda não foram encontrados artigos publicados com sua aplicação em 

uma cidade inteligente para verificar a eficiência do modelo.  

Carli et al. (2013) propuseram uma metodologia para classificar os indicadores 

propostos pelo Ranking de Smarts Cities na Europa, segundo sua objetividade ou 

subjetividade e também quanto a suas formas de coleta: dados de infraestrutura 

social, dados de infraestrutura física ou dados de ferramentas tradicionais Este 

modelo foi aplicado em uma região da Itália, denominada Bari, e segundo seus 

autores, é útil para facilitar a coleta de informações a respeito dos indicadores de uma 

Smart City, evitando desperdício de tempo e recursos, além de auxiliar no 

monitoramento das cidades.  

O estudo realizado por Lee (2013) propõe uma ferramenta para construção 

das cidades inteligentes, que consiste em identificar e avaliar lacunas passíveis de 

melhorias. Foram definidas 6 dimensões (Transparência urbana, inovação em 

serviços, formação de parcerias, proatividade urbana, integração de infraestrutura de 

cidades inteligentes e governança de cidades inteligentes) as quais se subdividem em 

17 subdimensões.  

Apesar de ser um estudo inovador sobre o assunto, a palavra “indicador” não 

está presente no referido artigo, tampouco foram definidas formas de classificação do 

planejamento. Assim, os autores, propõe para estudos futuros a elaboração de 

escalas de medição para cada uma das seis dimensões inteligentes propostas.  
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Uma metodologia que se destaca é a proposta de Priano (2014), onde ao 

invés de elaborar um índice seguindo o mesmo raciocínio das demais, os autores 

consideraram um modelo para Smart City baseado nos chamados fatores 

motivadores, que indicam a motivação da cidade para se tornar inteligente: Governo 

inteligente, Economia, Mobilidade, Meio ambiente, Internet das coisas, Conectividade 

e Planejamento urbano. Para cada um deles foram selecionados um conjunto de 

indicadores de problema-solução, posteriormente atribuiu-se uma nota variante de 0 

a 1 para a solução de acordo com sua abrangência na cidade e por fim, considerou-

se a opinião dos residentes sobre a eficiência da solução aplicada. Assim, o modelo 

de Smart City proposto pelos autores é: 

 

Nível de Inteligência = [Indicadores de Problema Solução] + [abrangência da 

solução] + [opinião dos residentes] 

 

Para os autores, este modelo visa uniformizar as metodologias e rankings já 

existentes, no sentido de que se atém para as soluções dos problemas comuns à 

maioria das cidades, com o objetivo de, além de mensurar sua inteligência, norteá-las 

e medir seu nível de ação para que se tornem smart cities. Defendem ainda, que a 

ferramenta pode se adaptar para cada cidade.  

Purnomo et al. (2016) realizou uma revisão bibliográfica sistemática sobre os 

indicadores de inteligência urbana e elencou, no geral, doze principais indicadores 

para Smart Cities: Sistema de transporte público; Sustentabilidade ambiental ; 

Pluralidade social e cultural; Sistema e instalações educacionais; Infraestrutura das 

TICs; Serviços de saúde; Empreendedor e Inovação; Segurança social e segurança; 

Vitalidade e Planejamento Econômico; TIC e governo eletrônico ; Qualidade da 

habitação e Governo transparente e dados abertos. 

Outra iniciativa partiu da União Internacional de Telecomunicações – ITU, a 

qual é constituída por cerca de 200 membros governamentais, 500 membros setoriais 

como fabricantes de aparelhos de telecomunicações, fornecedores de computadores, 

fabricantes de chip, empresas de mídia dentre outras, como por exemplo Nokia, 

Toshiba, Intel, Motorola, Sony, Warner além de organizações científicas e outras. 

Também fazem parte da ITU os membros associados, interessados em grupos de 
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estudos menores e por fim as agências reguladoras, as quais definem as normas do 

negócio de telecomunicações (ITU, 2017). 

Este órgão tem como objetivo “conectar o mundo” e ao longo dos seus 145 

anos de existência, tem trabalhado na melhoria da infraestrutura de telecomunicações 

e procurando estabelecer normas mundiais para prover interconexão nos diversos 

sistemas de comunicação (ITU, 2017).  

Dentro da ITU existem grupos de pesquisa como o Focus Group on Smart 

Sustanaible Cities (Grupo com foco em Cidades Inteligentes Sustentáveis), que 

contribuem para desenvolver relatórios técnicos e normatizações (Telecommunication 

Standardization - ITU-T), por exemplo a ITU – T Y.4900/L. 1600 (06/2016): Visão geral 

dos principais indicadores de desempenho em cidades inteligentes sustentáveis. 

Pode-se observar que os índices criados ainda se encontram em fase de 

estudo, e nenhum foi consolidado para que seja mundialmente aceito e aplicável. 

Conforme Lazarou e Roscia (2012) afirmam, não existe um acordo internacional e 

europeu sobre indicadores de cidades inteligentes, pois mensurar a inteligência de 

uma cidade é uma tarefa complexa.  

Outro fator que também deve ser considerado, é o fato de os indicadores 

propostos serem específicos para determinada região, o que dificulta a sua difusão. 

Porém uma iniciativa do World Council on City Data – WCCD vem tentando 

mudar este cenário por meio da criação de um sistema de medição que possa ser 

universal. Assim, foi desenvolvido o primeiro padrão de certificação para cidades que 

desejam ser inteligentes e sustentáveis: a norma ISO 37120.  

De forma sucinta, o processo de certificação ocorre da seguinte maneira: 

Inicialmente a cidade que quer ser avaliada deve se cadastrar na plataforma online do 

WCCD e fornecer dados sobre sua situação e então, a certificação ocorrerá de acordo 

com o número de indicadores contabilizados. É importante salientar que este modelo 

de certificação se baseia na quantidade de indicadores medidos pela cidade e não por 

meio da avaliação da situação (boa ou ruim) do indicador, ou seja, quanto mais 

indicadores essenciais forem medidos, maior será a nota, independentemente de 

qualidade (TRICHÊS, 2017). 

Ainda de acordo com Trichês (2017), a certificação concedida pela norma ISO 

37120/2014 é válida por um ano, podendo ser aspirante, bronze, prata, ouro ou 
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platina. Encontram-se em desenvolvimento duas normas direcionadas para Smart 

Cities: ISO 37122 – Desenvolvimento sustentável nas comunidades – Indicadores 

para cidades inteligentes e ISSO 37123 – Desenvolvimento Sustentável em 

comunidades – Indicadores para Cidades Resilientes.  

Após explanação de índices e indicadores existentes e em desenvolvimento 

para mensurar a inteligência e sustentabilidade urbana, foi possível constatar quão 

dificultosa é essa tarefa. A primeira e única proposta de certificação de cidades 

inteligentes que se tem conhecimento (ISO 37120/2014), não mensura a fundo a 

situação do indicador, podendo gerar lacunas e “mascarar” a real situação do 

planejamento urbano. Assim, o método proposto nesta pesquisa pretende contribuir 

neste sentido, em uma tentativa de verificar a qualidade do indicador e sua influência 

dentro do meio urbano. 
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5 METODOLOGIA  

 

Este capítulo visou apresentar as etapas metodológicas utilizadas para a 

elaboração da ferramenta proposta nesta dissertação. Desta forma, um importante 

passo para a definição dos procedimentos metodológicos, foi a classificação do 

estudo quanto ao seu tipo de pesquisa. Neste sentido, a presente dissertação 

constituiu-se como uma pesquisa exploratória e descritiva. 

De acordo com Gil (1991) o principal objetivo de uma pesquisa exploratória é 

o aprimoramento de idéias 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. 

Tendo em vista que o objetivo da dissertação foi propor uma ferramenta que 

mensure, por meio de indicadores, o potencial do planejamento urbano de uma cidade 

para que ela se torne sustentável e inteligente, foram necessárias etapas 

metodológicas de ambos os tipos de pesquisa, exploratória e descritiva.  

Assim, a metodologia constituiu-se de dois momentos. Inicialmente se deu a 

formulação do índice, a qual se subdividiu em estabelecimento de pré definições para 

aplicação da ferramenta, valoração dos indicadores e formulação da matriz de 

avaliação com seus respectivos cálculos. A segunda etapa consistiu em um estudo 

de caso em Maringá-PR, a fim de avaliar seu planejamento urbano bem como verificar 

a eficiência e limitações do índice proposto nesta pesquisa. As etapas podem ser 

observadas na figura 22:  
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Figura 22: Fluxograma das Etapas Metodológicas. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

As etapas estão descritas passo-a-passo nos próximos tópico. 

 

5.1 PRIMEIRA ETAPA METODOLÓGICA: FORMULAÇÃO DO ÍNDICE  

 

Neste tópico estão descritas as etapas para formulação do Índice, desde a 

definição de cidades inteligentes sustentáveis para o cenário brasileiro, a proposta da 

divisão das cidades em dimensões e subdimensões sinergéticas, a escolha dos 

indicadores, a concepção da matriz de avaliação do planejamento urbano, bem como 

os cálculos que a compõem e, por fim, a escala de intervalos para a classificação do 

desempenho do planejamento urbano. 
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5.1.1 Pré Definições Para Formulação do índice 

 

Nesta etapa, também de cunho teórico, foram realizadas três fases de 

fundamental importância para a formulação do índice: Definição do conceito de cidade 

inteligente para o contexto brasileiro, delimitação dos pré-requisitos que as cidades 

devem apresentar para que o índice possa ser aplicado e a proposta das dimensões 

urbanas e indicadores de mensuração.  

Considerando o que já foi exposto sobre a evolução das cidades e dos 

conceitos de cidade sustentável e cidade inteligente, definiu-se que a ferramenta 

proposta nesta dissertação se aplicará a cidades a partir de 100 mil habitantes e que 

já apresentem no mínimo saneamento básico, partindo do princípio de que se a cidade 

não possuir este requisito, não pode ser considerada sustentável tampouco 

inteligente. 

Optou-se por dividir as cidades em dimensões para facilitar a aplicação da 

ferramenta e permitir a visualização de lacunas no planejamento urbano. 

Para isso, foram consultados artigos acadêmicos, livros, periódicos, sítios da 

internet como por exemplo o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Instituto 

Trata Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, dentre outros com dados 

pertinentes a pesquisa.  

 

5.1.2 Valoração dos Indicadores 

 

Os indicadores selecionados dividiram-se em qualitativos e quantitativos, 

tendo estes últimos apresentado variedade em relação a suas unidades de medida, 

por exemplo, porcentagem (%), metros quadrados por habitantes (m²/habitantes), 

dentre outras.  

Neste contexto, foi necessário parametrizar estes dados para que suas 

unidades de medidas pudessem ser trabalhadas de igual modo e funcionassem como 

indicadores de desempenho.  



70 
 

   

Para isso, utilizou-se a escala numérica proposta por NERI (2012) em 

conjunto com uma escala nominal sugerida pela autora, conforme a Tabela 1:  

 

Tabela 1: Valores Absolutos Propostos por Neri 

VALORES ABSOLUTOS CONDIÇÃO DO INDICADOR 

0,2 Péssima 

0,4      Ruim 

0,6 Regular 

0,8 Boa 

1 Ótima 
Fonte: Adaptado de Neri, 2018. 

 

Desta maneira, estabeleceu-se cinco parâmetros para cada indicador de 

acordo com um valor de referência encontrado na literatura ou com a sua abrangência 

no planejamento urbano: em fase de análise, em fase de implantação ou parcialmente 

disponível (até 25%; até 50%; até 75% ou até 100%). Esta etapa teve como objetivo 

classificar os indicadores em um dos cinco valores da escala de Neri (2012) e para 

isso, foram feitas observações a campo, análise de dados obtidos junto a sites do 

governo municipal, estadual e federal, além de pesquisa na legislação municipal como 

leis orgânicas e plano diretor. 

As pontuações 0,2 e 0,4 significam que o indicador possui menor relação para 

um planejamento urbano inteligente sustentável, sendo 0,2 o valor mínimo, enquanto 

uma pontuação de 0,8 e 1 mostram maior relação, sendo 1 o valor máximo. O valor 

0,6 tem aspecto intermediário. 

Para exemplificar, suponha que um indicador urbano genérico “indicador 1” 

apresente como unidade de medida a porcentagem (%) e os seguintes parâmetros de 

classificação:  

• 1% - 20% = 0,2 

• 21% - 40% = 0,4 

• 41% - 60% = 0,6 

• 61% - 80% = 0,8 

• 81% - 100% = 1 
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Enquanto o “indicador 2” tenha como unidade de medida o metro quadrado 

por habitante (m²/hab.) e os parâmetros de classificação abaixo: 

 

• Até 15 m²/hab. = 0,2 

• Até 30 m²/hab. = 0,4 

• Até 40m²/hab. = 0,6 

• Até 50m²/hab. = 0,8 

• Até 80m²/hab. = 1 

 

Após análise da situação hipotética dos indicadores em relação ao 

planejamento urbano, fora encontrado uma porcentagem de 65% para o “indicador 1” 

e para o “indicador 2” fora obtido o valor de 35m²/hab. 

Deste modo, ao comparar os resultados obtidos com seus parâmetros de 

classificação, foi possível constatar que o valor equivalente ao “indicador 1” se encaixa 

no intervalo 61% - 80%, logo sua nota foi 0,8. Já o resultado do “indicador 2” encaixa-

se no intervalo até 40m²/hab. o qual é análogo a 0,6, como ilustrado na tabela 2: 

 

Tabela 2: Exemplo de Valoração para os Indicadores 

      Escala de valoração 

Variável                                                                     Valores                               
                      0,2                 0,4                   0,6                   0,8                       1 

Indicador 1 
Parâmetros 

 
1 – 20          21 – 40          41 – 60             61 – 80             81 – 100 

Indicador 2 
Parâmetros     Até 15m²/hab.  Até 30m²/hab.   Até 40m²/hab.  Até 50m²/hab.  Até 80m²/hab. 

Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Como demonstrado, o intuito de padronizar todos os indicadores na mesma 

escala foi facilitar o processo de análise, independentemente de unidades de medida. 

Assim, o indicador passou a ser representado pelo seu valor de classificação em 

relação a escala de Neri (2012). Tal procedimento foi aplicado a todos os indicadores 

selecionados para compor o índice como demonstrado a seguir. 
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Após pesquisa bibliográfica, para compor o conjunto de indicadores utilizados 

na ferramenta, foram selecionadas duas propostas brasileiras e uma internacional, 

ambas já descritas no capítulo 4:  

• ITU - União Internacional de Telecomunicações (International 

Telecommunications Union).  

• Programa Cidades Sustentáveis. 

• Norma NBR ISO 37120/2017. 

• Outros, sugeridos pelos autores. 

 

Para selecionar os indicadores, analisou-se quais eram mais comuns entre as 

três propostas ou quais sintetizavam um conjunto de indicadores, atentando-se ao fato 

de que a lista de indicadores selecionada para compor a ferramenta poderá ser 

alterada a qualquer momento, caso se julgue necessário, não alterando a metodologia 

de cálculos.  

Os indicadores foram selecionados sob a perspectiva das quatro dimensões 

sugeridas nesta pesquisa para estudar o planejamento urbano brasileiro: ambiental, 

social, econômica e tecnológica. Estas dimensões estão interligadas e, portanto, um 

mesmo indicador pode influenciar em várias delas, não sendo necessário dividi-los 

em indicadores ambientais, indicadores econômicos, indicadores sociais ou 

indicadores tecnológicos. Por exemplo, uma tecnologia como semáforos inteligentes 

tem impactos positivos sobre o meio ambiente, a economia e para os habitantes, tendo 

em vista que este mecanismo contribui para menor geração de emissões, para a 

economia de combustível (recurso natural) e para a otimização da mobilidade. 

Os indicadores selecionados para compor a ferramenta são qualitativos e 

quantitativos. Devido a isso, optou-se por avaliá-los quanto ao seu grau de 

disponibilidade no município, adotando-se uma referência de meta para valorá-los na 

escala de Neri (2012), demonstrada anteriormente.  

Abaixo estão descritos os vinte indicadores escolhidos, bem como sua 

referência de meta proposta e fórmula de cálculo na escala Neri (2012).  

 

1) Indicador Áreas Verdes (PCS/ITU)  

 

-Descrição: Áreas verdes são importantes para a sustentabilidade da cidade. Seus 
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benefícios incluem: captura de poluentes, redução das “ilhas de calor” além de 

proporcionar áreas de recreação e lazer. Áreas verdes podem incluir parques, jardins, 

áreas de recreação, áreas naturais e outros espaços verdes (ITU, 2017). 

 

-Referência de Meta: A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um mínimo 

de 12 m² de área verde por habitante. (REDE SOCIAL BRASILEIRA POR CIDADES 

JUSTAS E SUSTENTÁVEIS, 2017). 

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – até 2m²/hab.; 

• 0,4 pontos – até 5 m²/hab.; 

• 0,6 pontos – até 8m²/hab; 

• 0,8 pontos – até 11m²/hab 

• 1 ponto – 12 ou mais m²/hab. 

 

2) Indicador Monitoramento da qualidade do ar (Sugerido com base na ISO NBR 

37120):  

 

-Descrição: Programa de monitoramento de Concentrações de monóxido de carbono 

(CO); dióxido de nitrogênio (NO2); Ozônio (O3); dióxido de enxofre (SO2) e material 

particulado.  

 

-Referência de meta: O monitoramento deve se referenciar nos padrões estabelecidos 

pela Resolução nº 3/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA. A 

meta é que exista o programa de monitoramento em toda a região urbana.  

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – Inexiste monitoramento.;  

• 0,4 pontos – Proposta em fase de análise.;  

• 0,6 pontos – Programa de monitoramento em até duas regiões da cidade;  

• 0,8 pontos – Programa de monitoramento em até 5 regiões da cidade 

• 1 ponto – Programa de monitoramento abrangendo toda a cidade. 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=100
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3) Indicador Ciclovias e Ciclofaixas (PCS/ ISO NBR 37120): 

 

-Descrição: Rede de ciclovias e ciclofaixas integrantes da malha viária urbana. 

 

- Referência de meta: Toda a área urbana dotada de ciclovias, formando uma malha 

cicloviária que permita o deslocamento para qualquer ponto da cidade via bicicleta.  

 

-Fórmula de cálculo: 

• 0,2 pontos - Quando não existirem ciclovias ou ciclofaixas. 

• 0,4 pontos - Quando existirem projetos em fase de análise.  

• 0,6 pontos - Quando existirem em até 50% da malha urbana. 

• 0,8 pontos - Quando existirem em até 75% da malha urbana. 

• 1 ponto - Quando existirem em até 100% da malha urbana. 

 

4) Indicador Participação de fontes renováveis na matriz energética do 

município (PCS/ ISO NBR 37120): 

 

-Descrição: Existência de fontes alternativas (além da hidrelétrica, por exemplo eólica, 

solar, térmica, etc.) na matriz energética do município. 

 

-Referência de meta: Aumentar substancialmente a participação de energias 

renováveis na matriz energética global, até 2030 (PCS, 2012).  

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – Não existe participação de fontes alternativas;  

• 0,4 pontos – Projetos em fase de análise;  

• 0,6 pontos – Participação de um tipo de fonte renovável alternativa a hidrelétrica. 

• 0,8 pontos – Existência de dois tipos de fontes de energias renováveis alternativas 

a hidrelétrica  

• 1 ponto – existência de 3 ou mais tipos de fontes alternativas a hidrelétrica.  

 

5) Indicador Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PCS/ITU/ ISO NBR 

37120): 
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-Descrição: Existência no município de Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos nos termos estabelecidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

-Referência de meta: apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre 

áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 

de desenvolvimento (PCS, 2012). Existência do Plano Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos e que toda a população da cidade tenha seus resíduos coletados. 

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos - Não existe plano de gestão integrada de resíduos sólidos.  

• 0,4 pontos - Plano está em fase de análise. 

• 0,6 pontos - Quando existe o plano, mas somente 50% ou menos da população 

tem acesso à coleta de resíduos sólidos. 

• 0,8 pontos - Quando existe o plano, mas somente até 75% da população tem 

acesso à coleta de resíduos sólidos. 

• 1 ponto – Quando existe o plano e até 100% da população for atendida pela coleta 

de resíduos sólidos. 

 

6) Indicador Acesso permanente e sustentável à água potável (PCS/ ISO NBR 

37120): 

 

-Descrição: Porcentagem de domicílios atendidos pelo abastecimento público de água 

potável sobre o total de domicílios do município. 

 

-Referência de meta: Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água 

potável, segura e acessível para todos (PCS, 2012). A meta é que 100% da população 

da cidade tenha acesso a água potável.  

 

-Fórmula de cálculo: 

• 0,2 pontos – Não existe acesso à rede de abastecimento público de água. 

•  0,4 pontos – Quando até 25% da população tem acesso a rede de abastecimento 

público.  
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• 0,6 pontos – Quando até 50% da população tem acesso à rede de abastecimento 

público. 

• 0,8 pontos – Quando até 75% da população tem acesso à rede de abastecimento. 

• 1 ponto – Quando até 100% da população têm acesso à rede de abastecimento 

público.  

 

7) Indicador Acesso à rede de esgoto (PCS/ITU/ ISO NBR 37120): 

 

-Descrição: Percentual de domicílios urbanos sem ligação com a rede de esgoto sobre 

o total de domicílios. 

 

-Referência de meta: Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados 

e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial 

atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 

vulnerabilidade (PCS, 2012). A meta é que 100% da população da cidade tenha 

acesso a rede de esgoto.  

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos - Não existe rede coletora de esgoto. 

• 0,4 pontos -Quando até 25% da população tem acesso à rede de abastecimento 

público.  

• 0,6 pontos - Quando até 50% da população tem acesso à coleta de esgoto. 

• 0,8 pontos - Quando até 75% da população tem acesso à coleta de esgoto. 

• 1 ponto - Quando até 100% da população for atendida pela coleta de esgoto. 

 

8) Indicador Tratamento de Esgoto (PCS/ITU/ ISO NBR 37120) 

 

-Descrição: Porcentagem de esgoto recebida para tratamento. 

 

-Referência de meta: Até 2030, alcançar o acesso a saneamento e higiene adequados 

e equitativos para todos, e acabar com a defecação a céu aberto, com especial 

atenção para as necessidades das mulheres e meninas e daqueles em situação de 
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vulnerabilidade (PCS, 2012). A meta é que 100% da população da cidade tenha 

acesso a rede de esgoto.  

 

-Fórmula de cálculo: 

• 0,2 pontos - Não existe Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. 

• 0,4 pontos - Projeto de ETE em fase de construção. 

• 0,6 pontos - Quando até 50% do esgoto coletado é tratado. 

• 0,8 pontos - Quando até 75% do esgoto coletado é tratado. 

• 1 ponto - Quando até 100% do esgoto coletado é tratado. 

  

9) Indicador Unidades Básicas de Saúde (PCS): 

 

-Definição: Unidades básica de saúde. 

 

-Referência de Meta: Garantir, no mínimo, uma UBS (Unidade Básica de Saúde) com 

Programa Saúde da Família para cada dez mil habitantes (PCS, 2012).  

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos - Quando não existir unidades básica de saúde.  

• 0,4 pontos - Quando existir 1 unidade básica de saúde a cada 100 mil pessoas. 

• 0,6 pontos - Quando existirem 1 unidade básica de saúde a cada 50 mil pessoas 

• 0,8 pontos - Quando existirem 1 unidade básica de saúde a cada 30 mil pessoas 

• 1 ponto - Quando existirem 1 unidade básica de saúde para cada 10.000 

habitantes. 

 

10) Indicador Taxa da população analfabeta acima de 15 anos (PCS/ ISO NBR 

37120): 

 

- Definição: Percentual da população analfabeta com 15 anos ou mais, em relação à 

população nesta faixa etária. 

 

- Referência de meta: Até 2030, garantir que todos os jovens (e uma substancial 

proporção dos adultos, homens e mulheres) estejam alfabetizados e tenham adquirido 
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o conhecimento básico de matemática e português (adaptada para o Brasil) (PCS, 

2012). Segundo dados do IBGE (2016), divulgados em reportagem pelo Jornal O 

Globo, a taxa da população brasileira analfabeta de pessoas de com 15 anos ou mais 

corresponde a 7,2%, conforme figura 23:  

 

Figura 23 - Taxa de Analfabetismo no Brasil 

 
Fonte: O Globo, 2017 

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – 10% ou mais, da população analfabeta. 

• 0,4 pontos – Até 7% da população analfabeta. 

• 0,6 pontos – Até 5 % da população analfabeta.  

• 0,8 pontos – Até 3 % da população analfabeta. 

• 1 ponto – Até 1% da população analfabeta. 

 

11) Centros culturais, casas e espaços de cultura (PCS): 

 

-Descrição: Número de centros culturais, espaços e casas de cultura, públicos e 

privados. 

 

-Referência de Meta: Garantir, no mínimo, um centro cultural para cada dez mil 



79 
 

   

habitantes. 

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos - Quando não existir centros culturais.  

• 0,4 pontos - Quando existir 1 centro cultural a cada 100 mil pessoas. 

• 0,6 pontos - Quando existirem 1 centro cultural a cada 50 mil pessoas 

• 0,8 pontos - Quando existirem 1 centro cultural a cada 30 mil pessoas 

• 1 ponto - Quando existirem 1 centro cultural para cada 10.000 habitantes 

 

12) Indicador Polos Educacionais (Sugerido): 

 

-Descrição: Escolas, faculdades, centros técnicos e demais polos educacionais 

 

-Referência de meta: Garantir, no mínimo, um polo educacional para cada dez mil 

habitantes. 

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos - Quando não existir polos educacionais.  

• 0,4 pontos - Quando existir 1 polo educacional a cada 100 mil pessoas. 

• 0,6 pontos - Quando existirem 1 polo educacional a cada 50 mil pessoas 

• 0,8 pontos - Quando existirem 1 polo educacional a cada 30 mil pessoas 

• 1 ponto - Quando existirem 1 polo educacional para cada 10.000 habitantes. 

 

13) Indicador Taxa de desemprego (PCS/ ISO NBR 37120): 

 

- Descrição: Taxa média de desemprego. 

 

- Referência de Meta: De acordo com pesquisas do IBGE (2018) divulgados pelo 

JORNAL G1, a taxa de desemprego no Brasil corresponde a 12,2% (Gráfico 1). A 

meta é eliminar a taxa de desemprego da cidade. 
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Gráfico 1: Taxa de desemprego no Brasil. 

 
Fonte: JORNAL G1, 2018. 

 

- Fórmula de cálculo: 

• 0,2 pontos – Taxa de desemprego de 12% ou mais.  

• 0,4 pontos – Taxa de desemprego até 10%. 

• 0,6 pontos – Taxa de desemprego até 8%.  

• 0,8 pontos – Taxa de desemprego até 4%. 

• 1 ponto – Taxa de desemprego até 1%. 

 

14) Indicador Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal (PCS):  

 

-Descrição: Medida composta de indicadores de três dimensões do 

desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda 

 

-Referência de Meta: O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. Quanto mais próximo 

de 1, maior o desenvolvimento humano de uma unidade federativa, município ou 

região metropolitana (Figura 24). A meta é que o IDHM seja muito alto. 
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Figura 24 – Faixas de IDHM. 

 
Fonte: IPEA et al., 2017. 

 

-Fórmula de cálculo: 

• 0,2 pontos - IDHM muito baixo. 

• 0,4 pontos - IDHM baixo.  

• 0,6 pontos - IDHM médio.  

• 0,6 pontos - IDHM alto.   

• 1 ponto - IDHM muito alto. 

 

15) Indicador Parceria Público Privada-PPP (PCS): 

 

-Descrição: Existência no município de consórcios públicos, convênios de parceria, 

apoio do setor privado ou de comunidades nas áreas de desenvolvimento urbano, 

emprego/trabalho, educação, saúde, cultura, turismo e meio ambiente. 

 

-Referência de meta: Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre 

áreas urbanas, peri-urbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional 

de desenvolvimento (PCS, 2012).  

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – Não existem propostas de PPPs. 

• 0,4 pontos – Propostas de PPPs em fase de elaboração. 

• 0,6 pontos – Programa de PPPs em fase de avaliação. 

• 0,8 pontos – Programa de PPPs em fase de implantação.  

• 1 ponto – Programa de PPPs consolidado. 
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16) Indicador Economia Criativa (Sugerido): 

 

- Descrição: Economia criativa é o conjunto de atividades econômicas que têm a 

criatividade como fator mais expressivo para a produção de bens e serviços, estando 

relacionadas também a aspectos econômicos, culturais e sociais que interagem com 

a tecnologia e propriedade intelectual (IPEA, 2013). 

 

-Referência de Meta: promover políticas orientadas para o desenvolvimento, que 

apoiem as atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 

criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, 

pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros 

(PCS, 2012).  

 

-Fórmula de cálculo: 

• 0,2 pontos – Não existem propostas de programa de economia criativa. 

• 0,4 pontos – Propostas de programa de economia criativa em fase de elaboração. 

• 0,6 pontos – Programa de economia criativa em fase de avaliação. 

• 0,8 pontos – Programa de economia criativa em fase de implantação.  

• 1 ponto – Programa de economia criativa consolidado. 

 

17) Indicador Domicílios com acesso à internet (PCS/ ITU/ ISO NBR 37120):  

 

-Descrição: Percentual de domicílios com acesso à internet sobre o total de 

domicílios do município. 

 

-Referência de meta: Aumentar significativamente o acesso às TIC, e procurar ao 

máximo oferecer acesso universal e acessível à internet nos países menos 

desenvolvidos, até 2020. No Brasil, a média de domicílios com acesso à internet foi 

de 69,3% (Figura 25), de acordo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua divulgada pelo IBGE (2018). A meta é garantir que 100% dos domicílios da 

cidade tenham acesso à internet.  
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Figura 25 – Domicílios no Brasil com acesso à internet. 

 
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua; IBGE, 2018. 

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – Os domicílios não têm acesso à internet. 

• 0,4 pontos – Até 25% dos domicílios têm acesso à internet. 

• 0,6 pontos – Até 50% dos domicílios têm acesso à internet.  

• 0,8 pontos – Até 75% dos domicílios têm acesso à internet.  

• 1 ponto – Até 100% dos domicílios têm acesso à internet.  

 

18) Indicador Wifi livre público (PCS/ITU): 

 

-Descrição: Espaços públicos com wifi aberto (acesso livre à internet). 

 

-Referência de meta: aumentar significativamente o acesso às TIC, e procurar ao 

máximo oferecer acesso universal e acessível à internet nos países menos 

desenvolvidos, até 2020 (PCS, 2012). Meta é garantir que 100% dos espaços públicos 

contenham wifi. 

 

-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – Os espaços públicos não têm Wifi livre. 

• 0,4 pontos – Até 25% dos espaços públicos têm Wifi livre. 

• 0,6 pontos – Até 50% dos espaços públicos têm Wifi livre.  

• 0,8 pontos – Até 75% dos espaços públicos têm Wifi livre.  
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• 1 ponto – Até 100% dos espaços públicos têm Wifi livre. 

 

19) Indicador Centro municipal de monitoramento e alertas de desastres 

naturais 

 

-Descrição: Existência no município de um centro municipal de monitoramento e 

alertas de desastres naturais. 

 

-Referência de Meta: Dotar a cidade com centro de monitoramento para melhorar a 

segurança e alertar a população contra emergências climáticas.  

 

-Fórmula de cálculo: 

• 0,2 pontos – Não existem propostas de centro municipal de monitoramento e 

alertas de desastres naturais. 

• 0,4 pontos – Propostas de centro municipal de monitoramento e alertas de 

desastres naturais em fase de elaboração. 

• 0,6 pontos – Programa de centro municipal de monitoramento e alertas de 

desastres naturais em fase de avaliação. 

• 0,8 pontos – Programa de centro municipal de monitoramento e alertas de 

desastres naturais em fase de implantação.  

• 1 ponto – Centro municipal de monitoramento e alertas de desastres naturais 

consolidado. 

 

20) Indicador Smart Grid (Rede elétrica inteligente) (Sugerido):  

 

-Definição: Redes elétricas inteligentes agregam à rede elétrica dispositivos e 

recursos tecnológico de informação, medição, monitoramento e telecomunicação, 

possibilitando uma gestão mais eficiente do recurso energético além da implantação 

de inúmeras funcionalidades e utilidades conectadas à rede, de modo integrado 

(ANTUNES, 2016). 

 

-Referência de Meta: Dotar a cidade com uso de rede elétrica inteligente.  
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-Fórmula de cálculo:  

• 0,2 pontos – Não existem propostas de para implantação de Smart Grid. 

• 0,4 pontos – Propostas de Smart Grid em fase de elaboração. 

• 0,6 pontos – Programa de Smart Grid em fase de avaliação. 

• 0,8 pontos – Programa de Smart Grid em fase de implantação.  

• 1 ponto – Smart Grid consolidada. 

 

A síntese da valoração dos indicadores pode ser observada na tabela 6:  
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Tabela 3 - Valoração dos indicadores 

SÍNTESE DA VALORAÇÃO DOS INDICADORES  

Condição 
 

Indicador 

Péssima 
0,2 

             Ruim 
0,4 

         Regular 
            0,6 

           Boa 
            0,8 

         Ótima 
              1 

 

Parâmetros 
Áreas Verdes 

             Até 2m²/hab Até 5 m²/hab Até 8m²/hab. Até 11m²/hab. 12 ou mais m²/hab. 
 
 

Parâmetros                         
Monitoramento 
da qualidade do ar 

Inexistente Fase de análise Em até 2 regiões    Em até 5 regiões Em toda a cidade  

Parâmetros                           
Ciclovias e 
ciclofaixas 

Inexistente Fase de análise 
Em até 50% da 

área 
Em até 75% da 

área 
Em até 100% da 

área 
 

Parâmetros                          
Fontes renováveis 

Inexistente Fase de análise 1 fonte alternativa 
Até 2 fontes 
alternativas 

3 ou mais fontes 
alternativas 

 

Parâmetros 
Plano de Gestão 
Integrada de 
Resíduos Sólidos 

Inexistente Fase de análise 
Existe o plano e até 
50% da população 

é atendida 

Existe o plano e até 
75% da população 

é atendida 

Existe o plano e até 
100% da população 

é atendida 
 

Parâmetros 
Acesso 
permanente e 
sustentável à 
água potável 

Inexistente 
Até 25% da 

população tem 
acesso 

Até 50% da 
população tem 

acesso 

Até 75% da 
população tem 

acesso 

Até 100% da 
população tem 

acesso 
 

Parâmetros 
Acesso à rede de 
esgoto 

Inexistente 
Até 25% da 

população tem 
acesso 

Até 50% da 
população tem 

acesso 

Até 75% da 
população tem 

acesso 

Até 100% da 
população tem 

acesso 
 

Parâmetros 
Tratamento de 
Esgoto 

Inexistente 
Projeto de ETE em 
fase de construção 

Quando até 50% 
do esgoto coletado 

é tratado 

Quando até 75% 
do esgoto coletado 

é tratado 

Quando até 100% 
do esgoto coletado 

é tratado 
 

Continua 
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                                                                                                                                                                                       Continuação 

SÍNTESE DA VALORAÇÃO DOS INDICADORES 

Condição 
 

Indicador 

          Péssima 
0,2 

            Ruim 
0,4 

          Regular 
0,6 

              Boa 
0,8 

          Ótima 
1 

 

Parâmetros 
Unidadades 
básica de saúde 

Quando não existir 
unidades básica de 

saúde. 
 

Quando existir 1 
unidade básica de 
saúde a cada 100 

mil pessoas 

Quando existirem 1 
unidade básica de 
saúde a cada 50 

mil pessoas 

Quando existirem 1 
unidade básica de 
saúde a cada 30 

mil pessoas 

Quando existirem 1 
unidade básica de 
saúde para cada 

10.000 habitantes. 

 

Parâmetros                         
Taxa da 
população 
analfabeta acima 
de 15 anos 

10% ou mais, da 
população 
analfabeta 

Até 7% da 
população 
analfabeta 

Até 5 % da 
população 
analfabeta 

Até 3 % da 
população 
analfabeta 

Até 1 % da 
população 
analfabeta 

 

Parâmetros                          
Centros culturais, 
casas e espaços 
de cultura 

Quando não existir 
centro cultural. 

 

Quando existir 1 
centro cultural a 

cada 100 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
centro cultural a 

cada 50 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
centro cultural a 

cada 30 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
centro cultural a 

cada 10.000 
habitantes. 

 

Parâmetros 
Polos 
educacionais 

Quando não existir 
polo educacional. 

 

Quando existir 1 
polo educacional a 

cada 100 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
polo educacional a 

cada 50 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
polo educacional a 

cada 30 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
polo educacional a 

cada 10.000 
habitantes. 

 

Parâmetros 
Taxa de 
desemprego 

Taxa de 
desemprego de 

12% ou mais 

Taxa de 
desemprego até 

10% 

Taxa de 
desemprego até 

8% 

Taxa de 
desemprego até 

4% 

Taxa de 
desemprego até 

1% 
 

Parâmetros 
Índice de 
Desenvolvimento 
Humano (IDH) 
municipal 

0 - 0,499 
Muito baixo 

0500 – 0,599 
Baixo 

0,600 -0,699 
Médio 

0,700- 0,799 
Alto 

Maior que 0,800 
Muito Alto 

 

Continua 
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                                                                                                                                                                                                                         Continuação 

SÍNTESE DA VALORAÇÃO DOS INDICADORES 

Condição 
 

Indicador 

Péssima 
0,2 

           Ruim 
             0,4 

       Regular 
           0,6 

          Boa 
           0,8 

         Ótima 
              1 

 

Parâmetros 
Parceria Público 
Privada 

Inexistente 
Proposta em fase 

de elaboração 
Programa em fase 

de avaliação 
Programa em fase 

de implantação 
Programa de PPP 

consolidado 
 

Parâmetros 
Economia 
Criativa 

Inexistente 
Proposta em fase 

de elaboração 
Programa em fase 

de avaliação 
Programa em fase 

de implantação 

Programa de 
Economia Criativa 

consolidado 
 

Parâmetros 
Domicílios com 
acesso à internet 

Inexiste 
Até 25% dos 

domicílios têm 
acesso à internet 

Até 50% dos 
domicílios têm 

acesso à internet 

Até 75% dos 
domicílios têm 

acesso à internet 

Até 100% dos 
domicílios têm 

acesso à internet 

 
 

Parâmetros                         
Wifi livre público 

Inexiste 
Até 25% dos 

espaços públicos 
têm Wifi livre 

Até 50% dos 
espaços públicos 

têm Wifi livre 

Até 75% dos 
espaços públicos 

têm Wifi livre 

Até 100% dos 
espaços públicos 

têm Wifi livre 
 

Parâmetros                           
Centro municipal 
de monitoramento 
e alertas de 
desastres naturais 

Inexistente 
Em fase de 
elaboração 

em fase de 
avaliação 

em fase de 
implantação 

Centro consolidado  

Parâmetros 
Smart Grid (Rede 
elétrica 
inteligente) 

Inexistente 
Proposta em fase 

de elaboração 
Programa em fase 

de avaliação 
Programa em fase 

de implantação 
Smart Grid 
consolidada 

 

Fonte: Autoria própria, 2018.  
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5.1.3 Proposta de Uma Matriz de Avaliação do Desenvolvimento Urbano 

 

Esta etapa foi realizada após a aplicação dos indicadores na escala de valores 

absolutos, como visto no tópico anterior. Tais valores foram utilizados na ferramenta 

aqui proposta, que teve como objetivos: 

 

✓ Calcular a nota do desenvolvimento urbano de uma cidade. 

✓ Calcular a nota de cada dimensão da cidade, individualmente, a fim de 

visualizar a situação de cada uma e em quais delas são necessárias ações de gestão 

municipal mais urgentes. 

✓  Observar a sinergia dos indicadores, ou seja, em quantas das 

dimensões um mesmo indicador pode influenciar. Desta maneira reconhecer sua 

importância dentro do desenvolvimento urbano. 

Admitiu-se que a totalidade do desenvolvimento urbano equivale ao valor 1. 

Haja visto que o mesmo foi analisado sob a perspectiva de quatro dimensões 

(ambiental, social, econômica e tecnológica), cada uma das dimensões obteve peso 

de 0,25. Assim, quanto em mais dimensões o indicador influenciou maior foi sua 

sinergia, variando em 0,25 (uma dimensão), 0,5 (duas dimensões), 0,75 (três 

dimensões) e 1 (quatro dimensões). 

A sinergia de um indicador pode variar de uma cidade para outra, pois embora 

alguns tenham uma sinergia “fixa”, como por exemplo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM que sempre estará presente nas dimensões social, 

econômica e ambiental, para determinados indicadores a cidade pode apresentar 

recursos tecnológicos que uma outra não apresenta, sendo, portanto, “variável”. 

Seguindo a tabela 4, ficará a critério dos gestores que estiverem aplicando a 

ferramenta analisar a sinergia de cada indicador, ou seja, como ele atua no 

planejamento urbano de sua cidade. 
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Tabela 4 - Como analisar sinergia dos indicadores 

Indicador Dimensão 
Ambiental 

Dimensão 
Social 

Dimensão 
Econômica 

Dimensão 
Tecnológica 

1)Áreas Verdes 

 
FIXO 

 
- Conservação da 

Biodiversidade 
-Equilíbrio da 
temperatura 

- Despoluição do 
ar, etc. 

 

 
FIXO 

 
- Conforto 

térmico 
- Lazer, 

recreação, 
prática de 

atividades físicas 

 
VARIÁVEL 

 
- Somente se o 

município receber 
ICMS ecológico 

 
VARIÁVEL 

 
-Se existirem 

tecnologia nas 
áreas verdes 

2)Monitoramento 
da qualidade do 

ar 

 
FIXO 

 
- Auxilia para 

controlar e evitar 
a poluição 

atmosférica 
 

 
FIXO 

 
- Evitar doenças 

respiratórias 
- Qualidade de 

vida para a 
população 

 
FIXO 

 
- Se gasta menos 

com saúde 
pública para 

tratamento de 
doenças ligadas 

a poluição 

 
FIXO 

 
- São 

necessários 
equipamentos 
tecnológicos 

3)Ciclovias e 
Ciclofaixas 

 
FIXO 

 
- Contribui para 

diminuir 
emissões 

atmosféricas 

 
FIXO 

 
- Incentiva a 
prática de 

exercícios físicos 
- Diminui o 

tráfego 

 
FIXO 

 
- Economia com 
manutenção da 
pavimentação 
- Economia na 

compra de 
combustíveis 

 
VARIÁVEL 

 
- Se a ciclovia 

apresentar algum 
tipo de tecnologia 

4) Fontes 
Renováveis 

 
FIXO 

 
- Contribui para 

diminuir 
emissões 

atmosféricas 

 
NÃO 

INFLUENCIA 
DIRETAMENTE 

 
FIXO 

 
- Novos produtos 

e ramos no 
mercado 

 
FIXO 

 
- São 

necessários 
equipamentos 
tecnológicos 

5) Plano de 
Gestão Integrado 

de Resíduos 
Sólidos 

 
FIXO 

 
- Proteção do 

meio ambiente 
(solo, água e 
atmosfera) 

 
FIXO 

 
- Contribui para a 

salubridade 
urbana e saúde 
pública, evitando 
a proliferação de 

vetores 
transmissores de 

doenças 

 
FIXO 

 
- São 

necessários 
investimentos 
para coleta, 
transporte, 

construção e 
manutenção de 

aterros e 
cooperativas de 

recicláveis 

 
VARIÁVEL 

 
- Se o município 

apresentar algum 
tipo de tecnologia 

para gestão e 
gerenciamento 
dos resíduos 

Continua 
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Continuação 

Indicador Dimensão 
Ambiental 

Dimensão 
Social 

Dimensão 
Econômica 

Dimensão 
Tecnológica 

6) Acesso 
permanente e 
sustentável à 
água potável 

 
FIXO 

 
- Evita 

contaminação dos 
recursos hídricos 

 
FIXO 

 
- Evita 

contaminação da 
população por 

doenças de 
veiculação 

hídrica 

 
FIXO 

 
- Evita gastos 

com saúde 
pública 

- Necessários 
investimentos em 

saneamento 
 

 
VARIÁVEL 

 
- Se o município 

apresentar algum 
tipo de tecnologia 

para gestão e 
gerenciamento 
dos recursos 

hídricos 

7) Acesso à rede 
de esgoto 

 
FIXO 

 
- Evita 

contaminação do 
meio ambiente 

 

 
FIXO 

 
-Evita 

contaminação da 
população por 

doenças de 
veiculação 

hídrica 

 
FIXO 

 
- Evita gastos 

com saúde 
pública 

- Necessários 
investimentos em 

saneamento 
 

 
VARIÁVEL 

 
- Se o município 

apresentar algum 
tipo de tecnologia 

para gestão e 
gerenciamento 
dos efluentes 

8) Tratamento de 
esgoto 

 
FIXO 

 
- Evita 

contaminação do 
meio ambiente 

 

 
FIXO 

 
- Evita 

contaminação da 
população por 

doenças de 
veiculação 

hídrica 

 
FIXO 

 
-  Evita gastos 

com saúde 
pública 

- Necessários 
investimentos em 

saneamento 
 

 
VARIÁVEL 

 
- Se o município 

apresentar algum 
tipo de tecnologia 

para gestão e 
gerenciamento 
dos efluentes 

9) Unidades 
básicas de saúde 

 
 

 
FIXO 

 
- Qualidade do 
meio ambiente 
influência na 

saúde da 
população e 

consequentemente 
na procura por 

serviços de saúde 
oferecidos pela 

UBS. 

 
FIXO 

 
- Está 

relacionado a 
qualidade de 
vida para a 
população 

 
FIXO 

 
- São 

necessários 
constantes 

investimentos 
neste setor 

 
VARIÁVEL 

 
- Se o município 

apresentar algum 
tipo de tecnologia 

no setor de 
saúde 

Continua 
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Continuação 

Indicador Dimensão 
Ambiental 

Dimensão 
Social 

Dimensão 
Econômica 

Dimensão 
Tecnológica 

 
10) Taxa da 
população 

analfabeta acima 
de 15 anos 

 
NÃO 

INFLUENCIA 
DIRETAMENTE 

 
- 

 
FIXO 

 
- Está 

relacionado a 
qualidade de 
vida para a 
população 

 
FIXO 

 
- Cidadãos 
analfabetos 
dificilmente 

conseguem se 
inserir no 

mercado de 
trabalho 

 
- Prejuízo para 

geração de 
renda do 
município 

 
FIXO 

 
- Cidadãos 
analfabetos 
dificilmente 
conseguem 
interagir e 

usufruir das 
tecnologias 

11) Centros 
Culturais, casas 

e espaços de 
cultura 

 
NÃO 

INFLUENCIA 
DIRETAMENTE  

 
FIXO 

 
- Proporcionam 

desenvolvimento 
pessoal, 

informação e 
qualidade de 

vida aos 
cidadãos 

 
FIXO 

 
- Cidadãos 
dotados de 

cultura tendem a 
obter melhores 

rendas, 
movimentando o 
desenvolvimento 

econômico 
municipal  

 
VARIA 

 
- Depende se 

existem 
tecnologias neste 

setor 

12) Polos 
educacionais 

 

 
FIXO 

 
- Cidadãos tem 

acesso a 
informação e 

educação 
ambiental 

 
FIXO 

 
- Proporcionam 

desenvolvimento 
pessoal, 

informação e 
qualidade de 

vida aos 
cidadãos 

 
FIXO 

 
- Cidadãos 
dotados de 
cursos de 

graduação e pós-
graduação 

tendem a obter 
melhores 

oportunidades no 
mercado de 

trabalho, 
movimentando o 
desenvolvimento 

econômico 
municipal 

 
FIXO 

 
- Proporciona 
cidadãos que 

lidam mais 
facilmente com o 
uso da tecnologia 

no dia a dia  

Continua 
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Continuação 

Indicador Dimensão 
Ambiental 

Dimensão 
Social 

Dimensão 
Econômica 

Dimensão 
Tecnológica 

13) Taxa de 
desemprego 

 

 
FIXO 

 
- Pessoas com 

menores rendas 
tendem a ocupar 
áreas de proteção 

permanente, 
reservas legais, 
fundos de vales, 

topos de morros e 
demais áreas 

irregulares 
 
 

 
FIXO 

 
- Prejudica e 

diminui a 
qualidade de 

vida do cidadão 

 
FIXO 

 
- Cidadãos 

desempregados 
tendem a 

consumir menos 
e acumular 

dívidas, 
prejudicando o 

desenvolvimento 
econômico 
municipal  

 
FIXO 

 
- Pessoas com 

menores rendas 
tem recursos 

escassos para 
aderir ao uso de 

aparelhos 
tecnológicos 

14) Índice de 
desenvolvimento 
humano (IDH) 
municipal 

 
NÃO 

INFLUENCIA 
DIRETAMENTE 

 
FIXO 

 
- Este indicador 
está diretamente 

ligado a 
influência da 
longevidade, 
educação e 

renda 

 
FIXO 

 
- Este indicador 
está diretamente 

ligado a 
influência da 
longevidade, 
educação e 

renda 

 
VARIÁVEL 

 
- Municípios com 

IDHM baixo, 
dificilmente terão 

recursos 
disponíveis para 

investir neste 
setor. 

15) Parceria 
Público Privada 
(PPP) 

 

 
VARIÁVEL 

 
- Depende do tipo 

de atividade da 
PPP 

 
VARIÁVEL 

 
- Depende do 

tipo de atividade 
da PPP  

 
FIXO 

 
- Está 

diretamente 
ligada a renda do 

município 

 
VARIÁVEL 

 
- Depende do 

tipo de atividade 
da PPP 

16) Economia 
Criativa 

 
NÃO 

INFLUENCIA 
DIRETAMENTE 

 
 

 
FIXO 

 
- Tende a criar 
uma sociedade 

formada por 
cidadãos mais 
resilientes e 

criativos, 
aumentando a 
qualidade de 

vida 

 
FIXO 

 
- Mais resiliência 
para períodos de 

crise 
- Lançamento de 
novos produtos 

no mercado 
- Cidadãos com 

melhores 
oportunidades de 

renda 

 
FIXO 

 
- Cidadãos 

criativos lidam 
mais facilmente 
com o uso da 

tecnologia no dia 
a dia 

- Colaboram para 
inovações neste 

setor 

Continua 
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Continuação 

Indicador Dimensão 
Ambiental 

Dimensão 
Social 

Dimensão 
Econômica 

Dimensão 
Tecnológica 

17) Domicílios 
com acesso à 
internet  

 
NÃO 

INFLUENCIA 
DIRETAMENTE 

 
FIXO 

 
- Proporciona 
facilidade para 
que o cidadão 
tenha acesso a 
informação e 

serviços como 
cursos a 
distância 

 
FIXO 

 
- Possibilidade 
de trabalhar em 

casa (home 
Office) 

- Acesso a 
aplicativos de 
bancos entre 

outros serviços 

 
FIXO 

 
- Facilita o 
acesso a 

aplicativos, 
dados abertos e 

demais 
tecnologias 

18) Wifi livre 
público 

 
NÃO 

INFLUENCIA 
DIRETAMENTE 

 
FIXO 

 
- Proporciona 
facilidade para 
que o cidadão 
tenha acesso a 
informação e 

serviços 

 
FIXO 

 
- Acesso a 

aplicativos de 
bancos entre 

outros serviços 

 
FIXO 

 
- Facilita o 
acesso a 

aplicativos, 
dados abertos e 

demais 
tecnologias 

19) Centro de 
monitoramento e 
alertas de 
desastres 
naturais 

 
FIXO 

 
- Auxilia no 

monitoramento do 
clima, previsão do 
tempo e demais 
fatores do meio 

ambiente 

 
FIXO 

 
- Auxilia na 

segurança da 
população 

 
-Disponibilização 
de informações 

climática, trânsito 
etc, em tempo 

real para a 
população 

 
FIXO 

 
- Requer 

investimentos 
para aquisição, 

instalação e 
funcionamento 

dos 
equipamentos 

 
FIXO 

 
- São 

necessários 
equipamentos de 

TICs para sua 
operação. 

20) Smart Grid 
(rede elétrica 
inteligente) 

 
FIXO 

 
- Auxilia na 

conservação dos 
recursos naturais, 

contribui para 
menos emissões 

atmosféricas 

 
FIXO 

 
- Transmissores 
de emergência 

evitam falhas no 
serviço de 

energia oferecido 
para a população 

 

 
FIXO 

 
- São mais 

economicamente 
eficientes 

- Proporcionam 
diminuição dos 

custos de 
energia 

 

 
FIXO 

 
- Necessita de 

TICs para 
transmissão e 
distribuição da 

energia e 
operação do 

sistema  
 

Fonte: Autoria própria, 2018 

 
Posteriormente a observação da sinergia, inicia-se o preenchimento da 

ferramenta (Tabela 5). Na primeira coluna foram listados todos os indicadores 

aplicados na avaliação do desenvolvimento urbano. Já na segunda coluna foram 

listados seus valores absolutos encontrados com a classificação na escala de Neri 

(2012) realizada na etapa anterior. Então, dá-se a verificação da sinergia do indicador 

marcando-se um “x” na coluna da dimensão que sofreu sua influência.  
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Tabela 5: Matriz Proposta para Avaliação do Desenvolvimento Urbano 

                             MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO  

Indicador Valores 
Absolutos 

(0,2/ 0,4/ 0,6/ 0,8/ 1) 

Dimensão 
Ambiental 

0,25 

Dimensão 
Social 

0,25 

Dimensão 
Econômica 

0,25 

Dimensão 
Tecnológica 

0,25 

Sinergia 
(0,25 /0,5 /0,75/1) 

Nota = (Valor 
absoluto * 
Sinergia) 

Indicador 1        

Indicador 2        

Indicador 3        

Indicador 4        

Indicador 5        

Indicador n ... ... ... ... ... ... ... 

Nota dim. = 
∑Valor absoluto * 0,25  

     Nota do Plan. 

Urb =∑ 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑛
1  

Fonte: Autoria própria, 2018. 

  

Para cada indicador foi então atribuída uma pontuação por meio da multiplicação dos valores da sinergia (0,25; 0,5; 0,75 ou 

1) pelo valor absoluto encontrada com a proposta de Neri (2012) (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; ou 1) como na equação 5.1.3.1 

 

Pontuação do Indicador =  VlS ×  Vai       Eq. 5.1.3.1 

Onde:  

• VlS é o valor da sinergia 

• Vai é o valor absoluto do indicador  
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Os resultados obtidos desta multiplicação foram dispostos na última coluna e 

somados, conforme equação 5.1.3.2: 

 

NDU = ∑ notan
1         Eq. 5.1.3.2 

 

Onde: 

• NDU corresponde a nota do desenvolvimento urbano obtida com a somatória 

das pontuações de cada indicador (em pontos). 

• n equivale ao número de indicadores da matriz. 

 

Com esta somatória será encontrado a nota final do desenvolvimento urbano 

(NDU), no entanto, para conhecer sua porcentagem será necessário aplica-la na 

equação 5.1.3.3, que consiste em uma regra de três simples: 

 

𝑁𝑓 =  (
𝑁𝐷𝑈

𝑁𝑖
)  ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.3 

Onde: 

• 𝑁𝑓 corresponde ao percentual equivalente a nota final obtida na avaliação do 

planejamento urbano (NPU); 

• NDU corresponde a nota do desenvolvimento urbano obtida com a somatória 

das pontuações de cada indicador; 

• Ni será a pontuação máxima que se poderá obter na matriz, caso todos os 

indicadores tenham valor absoluto 1 e sinergia 1. 

 

Para encontrar a nota de cada dimensão, também será realizada a somatória 

dos valores absolutos dos indicadores que as influenciam e o resultado será 

multiplicado pela sinergia, lembrando que para as dimensões esta possui o valor fixo 

de 0,25, conforme equação 5.1.3.4:  

 

ND =  0,25 ×  ∑ 𝑉𝐴𝑖𝑛
1       Eq. 5.1.3.4 
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Onde: 

• ND corresponde a nota da dimensão (em pontos). 

• ∑ 𝑉𝐴𝑖𝑛
1  corresponde a somatória dos valores absolutos de cada indicador da 

dimensão 

• 0,25 corresponde a sinergia de cada dimensão. 

 

Por fim, para saber como cada dimensão influenciou dentro da nota final 

obtida, novamente será aplicada “regra de três simples”, como ilustrado na equação 

5.1.3.5: 

 

𝐼𝐷 =  (
𝑁𝐷

𝑁𝐷𝑈
) ×  100 (%)    Eq. 5.1.3.5 

 

Onde: 

 

• ID corresponde a influência da dimensão dentro da nota final (em 

porcentagem). 

• ND corresponde a nota da dimensão (em pontos). 

• NDU corresponde a nota do desenvolvimento urbano obtida com a somatória 

das pontuações de cada indicador (em pontos). 

 

Para melhor esclarecer como funciona o preenchimento da matriz, novamente 

recorreu-se a uma avaliação de desenvolvimento urbano hipotética, na qual trabalhou-

se com cinco indicadores denominados Indicador 1, Indicador 2, Indicador 3, Indicador 

4 e Indicador 5. Supôs-se que os valores absolutos da escala de Neri (2012) para tais 

indicadores foram: 

• Indicador 1 = 1 

• Indicador 2 = 0,8 

• Indicador 3 = 0,2 

• Indicador 4 = 0,4 

• Indicador 5 = 0,6 
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Supôs-se também, que o Indicador 1 influenciou as quatro dimensões obtendo 

peso 1; o Indicador 2 teve abrangência sobre uma dimensão e, portanto, recebeu 0,25; 

o Indicador 3, por sua vez, influenciou apenas duas dimensões, alcançando 0,5; 

enquanto os Indicadores 4 e 5 influenciaram três dimensões, equivalente a 0,75. O 

preenchimento da ferramenta se deu conforme tabela 6: 
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Tabela 6: Exemplo da Aplicação da Matriz de Desenvolvimento Urbano para um Caso Hipotético. 

                             MATRIZ DE AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO  

Indicador Valores 
Absolutos 

Dimensão 
Ambiental 

Dimensão 
Social 

Dimensão 
Econômica 

Dimensão 
Tecnológi

ca 

      Sinergia 
 

Nota = (Valor 
absoluto x 
Sinergia) 

Indicador 1 1 x X X x            1 1 * 1 = 1 

Indicador 2 0,8  X            0,25 0,8 * 0,25 = 
0,2 

Indicador 3 0,2 x  X            0,5 0,2 * 0,5 = 0,1 

Indicador 4 0,4  X X x          0,75 0,4* 0,75 = 
0,3 

Indicador 5 0,6 x  X x          0,75 0,6 * 0,75 = 
0,45 

Indicador n ... ... ... ... ... ... ... 

(∑Valor 
absoluto) * 
0,25 = 

 
 1,8*0,25=0,45 2,2*0,25=0,55 2,2*0,25=0,55 2*0,25=0,5  ∑ Nota = 2,05 

Fonte: Autoria própria, 2018. 
 

 

Para encontrar o Potencial do Desenvolvimento Urbano deste caso hipotético, basta aplicar os valores encontrados na fórmula 5.1.3.3. 

Assim tem-se: 

𝑁𝑓 =  (
𝑁𝐷𝑈

20
)  ×  100 (%)      Eq. 5.1.3.3 

𝑁𝑓 =  (
2,05

20
) ×  100 (%) 

𝑁𝑓 =  10,25% 
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Já para as dimensões, os valores são encontrados conforme o exemplo feito 

para a dimensão ambiental: 

 

𝐼𝐷 =  (
𝑁𝐷

𝑁𝐷𝑈
) ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.5 

𝐼𝐷𝑎𝑚𝑏 =  (
0,45

2,05
) ×  100 (%) 

𝐼𝐷𝑎𝑚𝑏 =  21,95% 

 

Na tabela 4, demonstrou-se por meio de um exemplo hipotético como foi 

preenchida a ferramenta a partir dos dados coletados no estudo de caso, assim como 

os cálculos efetuados para encontrar os percentuais referentes aos potenciais das 

dimensões e do desenvolvimento urbano. O potencial do desenvolvimento urbano 

recebeu a nota 10,25%. A dimensão ambiental obteve 21,95% de influência; as 

dimensões social e econômica obtiveram 26,83% e a dimensão tecnológica obteve 

24,39%. 

Para que os valores encontrados tenham significado, necessitam ser 

classificados em uma escala numérica, bem como em uma escala nominal, as quais 

estão definidas no tópico a seguir.  

 

5.1.4 Intervalo de Classificação para a Nota do Desenvolvimento Urbano 

 

Para que se obtenha um índice palpável e não subjetivo, é necessário 

posicioná-lo em uma escala de valores numéricos conjugada a uma escala nominal 

(Valques, 2009). Deste modo, propõem-se cinco intervalos de desenvolvimento 

urbano, sendo:  

• Insustentável: O desenvolvimento urbano que pontuar em poucos 

indicadores. Significa que a cidade precisa de investimento em todas as dimensões.  

• Em transição para a sustentabilidade: O desenvolvimento que pontuar 

em boa quantidade de indicadores, sugerindo que ações pontuais e indícios de 
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melhorias estão sendo adotados pelos gestores, visando qualidade ambiental e de 

vida para seus habitantes. 

•  Potencialmente sustentável: É a cidade que apresenta boas notas nas 

dimensões ambiental, social e econômica. Significa que ela tem um grande potencial 

para receber investimentos e melhorar cada vez mais, podendo evoluir também para 

uma cidade inteligente.  

• Em transição para inteligente sustentável: É a cidade que além de ser 

potencialmente sustentável, apresenta ações e infraestruturas com base em TICs, 

podendo ser considerada também como uma cidade digital, a qual é antecedente de 

uma cidade inteligente. 

• Potencialmente inteligente sustentável: É a cidade que alcançar boas 

notas nas quatro dimensões: ambiental, social, econômica e tecnológica. Além de 

apresentar tecnologias em sua infraestrutura, também ser dotada com as demais 

características definidas em literatura para uma cidade inteligente. 

A escala de classificação para este estudo foi baseada na proposta de 

certificação de cidades inteligentes da norma ISO 37120 (Figura 26): 

 

Figura 26 - Certificação norma ISO 37120/2014 

 

Fonte: Adaptado de WCCD, 2018 

 

Modificou-se o intervalo “aspirante” para 1 a 45 e adaptou-se a nomenclatura 

de cada selo, conforme Tabela 5. Salienta-se que na classificação proposta trabalha-

se com porcentagens, ao invés de pontuação como acontece na norma ISO 37120: 
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Tabela 7 - Classificação do potencial do desenvolvimento urbano. 

CLASSIFICAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO (%) 

Classificação 
nominal ISO 

37120 
Aspirante Bronze Prata Ouro Platina 

Classificação 
Nominal 
proposta 

Insustentável 
Em transição 

para a 
sustentabilidade 

Potencialmente 
Sustentável 

Em 
transição 

para 
inteligente 
sustentável 

Potencialmente 
inteligente 
sustentável 

Intervalo 1 a 45 46 a 59 60 a 75 76 a 90 91 a 100 

Fonte: adaptado de WCCD, 2018. 

 

Por meio da escala de classificação apresentada, será possível mensurar o 

potencial do desenvolvimento urbano, e junto a pontuação dos indicadores de cada 

dimensão, observar em quais aspectos a cidade se destaca e onde estão os 

problemas mais graves, que devem ter uma maior atenção dos gestores. Deste modo, 

é possível propor ações e tomadas de decisões de acordo com a necessidade de cada 

cidade estudada, para que ao final se tenham locais mais sustentáveis e inteligentes. 

 

 

5.2 SEGUNDA ETAPA METODOLÓGICA: ESTUDO DE CASO  

 

Segundo Fonseca (2002), o estudo de caso é 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. Trata-se de uma investigação de caráter 

particularística, ou seja, que se debruça deliberadamente sobre uma situação 

específica que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o que 

há nela de mais essencial e característico. 

 

5.2.1 Área de Estudo 

 

Maringá foi escolhida como alvo do estudo de caso desta pesquisa por ter 

sido eleita a melhor cidade para se viver no Brasil, dentre o ranking das cem maiores 

cidades brasileiras, conforme matéria divulgada na Revista Exame (BRETAS, 2017). 
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A intenção de aplicar a ferramenta proposta em Maringá diz respeito não 

somente a testar a eficiência do método, como também avaliar o desempenho do 

município, observando lacunas em seu planejamento que possam ser vistas não como 

problemas, mas sim como oportunidades de investimentos para melhorias.  

Pretende-se com estes resultados, obter conhecimento de ações 

maringaenses que proporcionam sustentabilidade e inteligência e sugerir que estas 

sejam replicadas em outras cidades do mesmo porte, visando alcançar um cenário 

urbano brasileiro de alta qualidade para os habitantes e o meio ambiente.  

A cidade foi fundada em 1945 pela Companhia de Terras Norte do Paraná, 

planejada por Jorge de Macedo Vieira e fundada na data de 10 de maio de 1947, 

quando desvinculou-se de Mandaguari (MARINGÁ, 2017).  

Maringá é um município localizado na macrorregião Sul do Brasil, na 

mesorregião Norte Central do estado do Paraná (Figura 29). Sua posição geográfica 

é delimitada pelas coordenadas 23º25” de latitude sul e 51º 25” de longitude oeste 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA, 2017). 

 

Figura 27 - Localização do município de Maringá 

 
Fonte: MARINGÁ.COM, 2017. 

 

Ainda de acordo com o IBGE (2017) o município possui população estimada 

em 406.693 habitantes, abrangendo uma área equivalente a 487,052 Km².  



104 
 

   

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste tópico estão descritos os resultados obtidos com a pesquisa 

bibliográfica para elaboração do índice: escolha dos indicadores e sua aplicação em 

Maringá-PR.  

 

6.2 ESTUDO DE CASO: APLICAÇÃO DO ÍNDICE PROPOSTO EM MARINGÁ-PR 

 

Neste tópico estão os resultados obtidos com a aplicação do índice proposto ao 

município de Maringá-PR.  

 

6.2.1 Aplicação dos indicadores em Maringá-PR 

 

Para esta etapa do estudo, foi necessário coletar dados de campo, bem como 

analisar documentos, legislação municipal, estadual e federal e estudos já realizados 

no município de Maringá-PR. 

 

1) Áreas verdes  

 

Maringá é uma das mais de 200 cidades que participam do Programa Cidades 

Sustentáveis e de acordo com os resultados de suas ações divulgadas no 

Observatório do Programa em 2012, as áreas verdes por habitantes do município 

correspondem a 26m², valor mais de duas vezes superior aos 12m² recomendados 

pela OMS (Figura 28)  

 
Figura 28 - Áreas verdes por habitante em Maringá 

 
Fonte: Adaptado de Programa Cidades Sustentáveis, 2012 

 

Neste aspecto, o indicador foi considerado disponível com cobertura total ou 

suficiente, recebendo 1 ponto.  
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2) Monitoramento da qualidade do ar  

 

Uma resolução conjunta entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos e o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), criou o Plano Estadual de 

Controle da Poluição do Ar e de Proteção da Atmosfera (PROEPAR). Dentre suas 

ações, o Plano regulamenta a ampliação da rede de monitoramento de qualidade do 

ar administrado pelo IAP, de oito para quatorze estações. O governo paraense já 

iniciou este processo, investido 6 milhões na compra de estações nos municípios de 

Paranaguá (inaugurada em 2016), Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, Cascavel, Maringá 

e Londrina (INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ, 2017).  

Como a estação de monitoramento ainda não foi instalada em Maringá, este 

indicador foi classificado como em fase de avaliação, recebendo 0,4 pontos.  

 

3) Civlovias e ciclofaixas  

 

Segundo informação publicada no jornal maringaense JORNAL DIÁRIO.COM 

(2018), o município conta com 16 ruas e avenidas dotadas de ciclovias e este ano 

investirá na ampliação das mesmas, chegando a 36 Km de ciclovias. Portanto, este 

indicador existe em até 50% da malha urbana, recebendo 0,6 pontos. 

 

4) Participação de fontes renováveis na matriz energética do município  

 

Por meio de pesquisa realizada no site da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) sobre a utilização de energias renováveis, filtrando dados com data 

de 01/01/2010 até o dia da consulta realizada 28/08/2017 e posteriormente refinando 

a busca por Maringá, foi possível constatar que o município possui 105 projetos 

instalados que utilizam fontes de energia renovável, sendo dois deles provenientes de 

geração eólica e os demais de energia solar fotovoltaica, distribuídos entre instalações 

comerciais, industriais, iluminação pública e residenciais. 

Maringá possui dois projetos com geração eólica, instalados em 2015. Em 

relação aos projetos de energia solar fotovoltaicas, o primeiro deles foi instalado em 

uma residência em 2014. Em 2015, foram instalados 6 projetos residenciais e 3 

comerciais. Já no ano seguinte, os números aumentaram significativamente para 47 

residenciais, 18 comerciais, 3 industriais e 2 de iluminação pública. Para o ano 2017, 
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até a data da consulta, foram instalados 16 projetos residenciais e 10 comerciais como 

mostra o Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Utilização de energia solar em Maringá. 

 
 

Fonte: Autoria própria com base em dados da ANEEL, 2017. 

 

Neste contexto, o indicador fontes renováveis está disponível na cidade com 

duas fontes alternativas a energia proveniente de usina hidrelétrica, recebendo 0,8 

pontos. 

 

5) Plano de gestão integrada de resíduos sólidos  

 

A prefeitura de Maringá elaborou e aprovou no primeiro semestre de 2017 um 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PMGIRS), o qual 

possui diretrizes para as etapas de gerenciamento de resíduos no município. 

Além da existência do PMGIRS no município, 100% da população é atendida 

pelo serviço da coleta de resíduos sólidos e destes, 100% são destinados 

corretamente (Figura 29), conforme dados da pesquisa Ranking ABES Da 

Universalização Do Saneamento (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA 

SANITÁRIA E AMBIENTAL, 2018). 
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Figura 29 - Situação do Saneamento de Maringá 

 
Fontes: ABES, 2018. 

 

Assim, este indicador recebeu 1 ponto. 

 

6) Acesso permanente e sustentável à água potável (PCS): 

 

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil (2015), 99,98% 

da população maringaense tem acesso a atendimento de água (Figura 30): 

 

 

Figura 30 - Atendimento de Água em Maringá 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil, 2017. 

 

Assim, este indicador recebeu 1 ponto. 
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7) Acesso à rede de esgoto  

 

De acordo com o Ranking realizado pelo Instituto Trata Brasil em 2017, 

Maringá apresenta um dos melhores índices de esgoto do país. Em relação a coleta, 

100% da população maringaense tem seu esgoto coletado (Figura 31).  

 

Figura 31 - Ranking das 20 melhores cidades brasileiras em relação à coleta de esgoto 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil, 2017. 

 

Como mais de 90% da população tem seu esgoto coletado, este indicador 

recebeu 1 ponto. 
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8) Tratamento de Esgoto (ITU) 

 

Para o indicador de tratamento do esgoto em relação a água consumida, 

Maringá apresenta 96% (Figura 32), valor muito superior quando comparado à média 

de tratamento brasileira, que em 2015 foi 42,67% (INSTITUTO TRATA BRASIL, 

2017). 

 

Figura 32 - Ranking dos 20 melhores índices de tratamento do esgoto coletado do Brasil 

 
Fonte: Instituto Trata Brasil, 2017. 

 

Como 96% do esgoto recolhido é tratado, este indicador recebeu 1 ponto. 

 

9) Unidades Básicas de Saúde  

 

De acordo com dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social - IPARDES, Maringá possui 37 unidades básicas de saúde. 

(Figura 33). Como a população é de 406.693 habitantes, significada que existe 
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aproximadamente uma UBS para cada 10.990 habitantes. Assim, o indicador se 

enquadra na faixa de 1 UBS para até 30 mil habitantes, recebendo 0,8 pontos.  

 

Figura 33 - Unidades Básica de Saúde em Maringá 

 
Fonte: IPARDES, 2017. 

 

10) Taxa da população analfabeta acima de 15 anos 

 

De acordo com pesquisa do IPARDES (2017) realizada no ano de 2010, a 

taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais, equivalia a 3,3% (Figura 

34). 

 

Figura 34 - Taxa de população analfabeta com 15 anos ou mais 

 
Fonte: IPARDES, 2017. 

 
Assim, este indicador recebeu 0,6 pontos.  



111 
 

   

11) Centros culturais, casas e espaços de cultura  

 

Maringá possui a Lei Municipal nº. 8.399/2009 a qual estabelece diretrizes 

para a Política Municipal da Cultura. O município conta também com uma Secretaria 

Municipal de Cultura; Conselho Municipal de Cultura; Conferência Municipal de 

Cultura; Plano Municipal de Cultura; e Fundo Municipal de Cultura (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE MARINGÁ, 2017).  

Equipamentos e centros que promovem cultura em Maringá, podem ser 

observados na Figura 35. 

 

Figura 35 - Equipamentos culturais em Maringá no ano de 2016 

 
Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Ademais, existe no município o Instituto Ingá Cultural. Efetuando o cálculo 

acerca da população maringaense e o número de equipamentos culturais é possível 

constatar que existe um centro a cada 10.991 habitantes. Assim, este indicador 

recebeu 0,8 pontos.  

 

12) Polos educacionais  

 

De acordo com dados disponíveis na SEDUC (Secretaria de Educação), 

Maringá e sua região metropolitana contam com 64 centros municipais de educação 

infantil, 51 centros municipais de educação fundamental e 18 escolas públicas que 

ofertam educação para jovens e adultos (MARINGÁ, 2017).  
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Além destes, o município possui doze instituições educacionais de ensino 

superior presencial, tanto públicos quanto privados, podendo ser citados Universidade 

Estadual de Maringá (UEM), Centro Universitário de Maringá (CESUMAR), Faculdade 

Ingá (UNINGÁ), Faculdade Metropolitana de Maringá (UNIFAMMA), Faculdade 

Cidade Verde (FCV), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC) dentre outras. 

Está previsto ainda, a instalação de um campus da Universidade Tecnológica Federal 

do Paraná (UTFPR) que irá oferecer seis cursos de engenharias. 

Analisando este cenário, o indicador de polos educacionais para o município 

de Maringá tem cobertura total ou suficiente, recebendo 1 ponto, pois possui 

aproximadamente 1 centro educacional para cada 2758 habitantes.  

 

13) Taxa de desemprego  

 

De acordo com dados divulgados pelo Programa Cidades Sustentáveis 

(2010), a taxa de desemprego em Maringá neste período foi de 5,7% (Figura 36) 

 

Figura 36 - Taxa de desemprego em Maringá 

 
Fonte: Programa Cidades Sustentáveis, 2010. 

 

Deste modo, o indicador recebeu 0,6 pontos. 

 

14) Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) municipal  

 

De acordo com dados do IPARDES (2017) o IDHM de Maringá é 0,808 (Figura 

37) 

 

http://www.mundovestibular.com.br/articles/3484/1/Centro-Universitario-de-Maringa---Ceumar---CESUMAR/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/3491/1/Faculdade-Inga---UNINGA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/3491/1/Faculdade-Inga---UNINGA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/3490/1/Faculdade-Metropolitana-de-Maringa---UNIFAMMA/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/3486/1/Faculdade-Cidade-Verde---FCV/Paacutegina1.html
http://www.mundovestibular.com.br/articles/3486/1/Faculdade-Cidade-Verde---FCV/Paacutegina1.html
http://www.pucpr.br/
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Figura 37 - IDHM de Maringá 

 
Fonte: IPARDES, 2017. 

 

Portanto, este indicador foi classificado como muito alto e recebeu 1 ponto.  

 

15) Parceria Público Privada- PPP  

 

O município de Maringá possui a Lei nº 9653/2013 que institui o programa 

municipal de parcerias público-privadas e dá outras providências. 

De acordo com a Lei Municipal 9653 o Programa Municipal de Parcerias 

Público-Privadas observará as seguintes diretrizes (MARINGÁ, 2013): 

 

I - eficiência no cumprimento de suas finalidades, com estímulo à 
competitividade na prestação de serviços e à sustentabilidade econômica de 
cada empreendimento; 
II - respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços e dos 
agentes privados incumbidos de sua execução; 
III - indisponibilidade das funções política, normativa, reguladora e 
fiscalizadora do Município; 
IV - universalização do acesso a bens e serviços essenciais; 
V - transparência dos procedimentos e das decisões; 
VI - responsabilidade fiscal na celebração e execução dos contratos; 
VII - responsabilidade social e ambiental (MARINGÁ, 2013). 

 

Este indicador foi avaliado como 1 ponto  

 

16) Economia Criativa 
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O município conta com o Instituto Cultural Ingá (ICI), uma associação cultural 

sem fins lucrativos, instalada desde 2011 na sede da Associação Comercial e 

Empresarial de Maringá (ACIM), com o intuito de apoiar as iniciativas criativas que 

resultem em eventos gratuitos a população e objetivem resolver ou minimizar algum 

problema social da região onde serão executadas. Uma das ações apoiadas pelo 

Instituto é o Projeto Maringá+Criativa (INSTITUTO CULTURAL INGÁ). 

De acordo com informações no site do projeto Maringá+Criativa (2015) 

a cidade apresenta “uma das maiores Economias Criativas do Paraná”, e o 

projeto é uma ação para subsidiar este mercado  

Maringá também sediou em 2015 o 1º Encontro de Economia Criativa do 

Paraná e lançamento da Incubadora Paraná criativo Figura 38. 

 

Figura 38 - Folder do 1º Encontro de Economia Criativa do Paraná 

 

Fonte: Agência de Notícias do Paraná, 2015. 

 

O ICI promoveu em agosto de 2017 em Maringá, uma palestra intitulada 

“Oportunidades da economia criativa” (Figura 39): 
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Figura 39 – Folder da palestra Oportunidade da Economia Criativa. 

 
Fonte: ICI, 2017. 

 

Como pode ser observado, embora o conceito de economia criativa seja 

relativamente novo, já se encontra inserido no cenário maringaense por meio de 

projetos, eventos e palestras impulsionando cada vez mais a adoção desta ideia pelos 

empreendedores locais. Deste modo, o indicador recebeu 1 ponto.  

 

17) Domicílios com acesso à internet  

 

De acordo com o estudo Mapa da Inclusão Digital, 58,58% dos domicílios 

maringaenses têm acesso a computador com internet (Figura 40) colocando a cidade 

em 14º lugar no ranking das 20 cidades com mais acessos do tipo (NERI, 2012).  
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Figura 40 – Domicílios com computador e acesso à internet. 

 
Fonte: Neri, 2012b. 

 

Portanto, este indicador recebeu 0,8 pontos. 

 

18) Wifi livre público  

 

Em agosto de 2017 foi inaugurado em Maringá uma estrutura denominada 

“parklet”. O projeto está localizado na avenida João Paulino Vieira Filho, esquina com 

a rua Piratininga e é dotado de bancos, floreiras, lixeiras, bicicletários, carregadores 

de celular e wifi. O objetivo é oferecer um novo conceito para recreação, cultura e 

convívio social (Figura 41). 

 



117 
 

   

Figura 41 - Parklet em Maringá. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

O decreto Nº 766/2017 regulamenta a instalação e o uso do Parklet, tendo em 

vista que, por enquanto, estão previstas a criação de mais dois projetos, um na 

Avenida Tiradentes e outro na Avenida Pedro Taques (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MARINGÁ, 2017). 

Outra iniciativa é a “árvore solar” (Figura 42) que está implantada no canteiro 

da VIAPAR (Rodovias Integradas do Paraná) na PR 317. O empreendimento possui 

6 metros de altura e 10 placas fotovoltaicas sendo possível gerar 75 KW/h mês. Conta 

também com bancos, tomadas e wifi (MARINGÁ MANCHETE, 2017).  

 



118 
 

   

Figura 42 - Árvore Solar 

 
Fonte: Maringá Manchete, 2017. 

 

A frota de ônibus da empresa Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC), 

conta com ônibus em circulação munidos de Wifi para seus usuários. A internet é 

fornecida pela operadora TIM com velocidade 4G (JORNAL DIARIO.COM, 2017). 

Neste quesito, observa-se que Maringá vem adotando iniciativas de wifi 

liberado ao uso público, no entanto ainda em pequenas quantidades. Assim, este 

indicador recebeu 0,4 pontos.  

 

19) Centro municipal de monitoramento e alertas de desastres naturais 

 

Maringá não possui um centro de monitoramento, este indicador recebeu 0,2 

pontos.  

 

20) Smart Grid (Rede elétrica inteligente)  

 

Em relação a este indicador, os resultados encontrados apontam que Maringá 

tem planos para implantação de uma rede de energia elétrica inteligente (smart grid). 

Prova disso, é a licitação publicada no site da prefeitura em 2015, referente a 
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contratação dos serviços de consultoria do SEBRAE para realizar mapeamentos 

(Figura 43) objetivando avaliar a viabilidade do projeto.  

 

Figura 43 - Estudo para implementação de Smart Grid em Maringá. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Maringá, 2015. 

 

A Companhia Paranaense de Energia (COPEL) está avaliando um projeto-

piloto ligado ao programa Smart Energy Paraná, criado pelo Governo do Estado em 

2013 para incentivar a geração distribuída por fontes renováveis. O projeto está 

implantando em Curitiba e posteriormente se pretende estendê-lo até cidades de 
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Londrina, Ponta Grossa, Maringá e Guaíra (AGÊNCIA DE NOTICIAS DO PARANÁ, 

2015). Deste modo, o indicador foi considerado em fase de avaliação recebendo 0,6 

pontos.  
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A síntese da valoração atribuída a cada indicador encontra-se na Tabela 8: 

 
Tabela 8 – Síntese da Valoração dos Indicadores aplicados em Maringá. 

ESCALA DE VALORAÇÃO 

Condição 
 

Indicador 

Péssima 
0,2 

             Ruim 
0,4 

         Regular 
            0,6 

           Boa 
            0,8 

         Ótima 
              1 

             Valor Final 

Parâmetros 
Áreas Verdes 

             Até 2m²/hab Até 5 m²/hab Até 8m²/hab. Até 11m²/hab. 12 ou mais m²/hab. 
1 
 

Parâmetros                         
Monitoramento 
da qualidade do ar 

Inexistente Fase de análise Em até 2 regiões    Em até 5 regiões Em toda a cidade 0,4 

Parâmetros                           
Ciclovias e 
ciclofaixas 

Inexistente Fase de análise 
Em até 50% da 

área 
Em até 75% da 

área 
Em até 100% da 

área 
0,6 

Parâmetros                          
Fontes renováveis 

Inexistente Fase de análise 1 fonte alternativa 
Até 2 fontes 
alternativas 

3 ou mais fontes 
alternativas 

0,8 

Parâmetros 
Plano de Gestão 
Integrada de 
Resíduos Sólidos 

Inexistente Fase de análise 
Existe o plano e até 
50% da população 

é atendida 

Existe o plano e até 
75% da população 

é atendida 

Existe o plano e até 
100% da população 

é atendida 
1 

Parâmetros 
Acesso 
permanente e 
sustentável à 
água potável 

Inexistente 
Até 25% da 

população tem 
acesso 

Até 50% da 
população tem 

acesso 

Até 75% da 
população tem 

acesso 

Até 100% da 
população tem 

acesso 
1 

Parâmetros 
Acesso à rede de 
esgoto 

Inexistente 
Até 25% da 

população tem 
acesso 

Até 50% da 
população tem 

acesso 

Até 75% da 
população tem 

acesso 

Até 100% da 
população tem 

acesso 
1 

Parâmetros 
Tratamento de 
Esgoto 

Inexistente 
Projeto de ETE em 
fase de construção 

Quando até 50% 
do esgoto coletado 

é tratado 

Quando até 75% 
do esgoto coletado 

é tratado 

Quando até 100% 
do esgoto coletado 

é tratado 
1 

Continua 
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Continuação 

ESCALA DE VALORAÇÃO 

Condição 
 

Indicador 

          Péssima 
0,2 

            Ruim 
0,4 

          Regular 
0,6 

              Boa 
0,8 

          Ótima 
1 

            Valor Final 

Parâmetros 
Unidadades 
básica de saúde 

Quando não existir 
unidades básica de 

saúde. 
 

Quando existir 1 
unidade básica de 
saúde a cada 100 

mil pessoas 

Quando existirem 1 
unidade básica de 
saúde a cada 50 

mil pessoas 

Quando existirem 1 
unidade básica de 
saúde a cada 30 

mil pessoas 

Quando existirem 1 
unidade básica de 
saúde para cada 

10.000 habitantes. 

1 
 

Parâmetros                         
Taxa da 
população 
analfabeta acima 
de 15 anos 

10% ou mais, da 
população 
analfabeta 

Até 7% da 
população 
analfabeta 

Até 5 % da 
população 
analfabeta 

Até 3 % da 
população 
analfabeta 

Até 1 % da 
população 
analfabeta 

0,6 

Parâmetros                          
Centros culturais, 
casas e espaços 
de cultura 

Quando não existir 
centro cultural. 

 

Quando existir 1 
centro cultural a 

cada 100 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
centro cultural a 

cada 50 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
centro cultural a 

cada 30 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
centro cultural a 

cada 10.000 
habitantes. 

0,8 

Parâmetros 
Polos 
educacionais 

Quando não existir 
polo educacional. 

 

Quando existir 1 
polo educacional a 

cada 100 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
polo educacional a 

cada 50 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
polo educacional a 

cada 30 mil 
pessoas 

Quando existirem 1 
polo educacional a 

cada 10.000 
habitantes. 

1 

Parâmetros 
Taxa de 
desemprego 

Taxa de 
desemprego de 

12% ou mais 

Taxa de 
desemprego até 

10% 

Taxa de 
desemprego até 

8% 

Taxa de 
desemprego até 

4% 

Taxa de 
desemprego até 

1% 
0,6 

Parâmetros 
Índice de 
Desenvolvimento 
Humano (IDH) 
municipal 

0 - 0,499 
Muito baixo 

0500 – 0,599 
Baixo 

0,600 -0,699 
Médio 

0,700- 0,799 
Alto 

Maior que 0,800 
Muito Alto 

1 

Continua 
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Continuação 

ESCALA DE VALORAÇÃO 

Condição 
 

Indicador 

Péssima 
0,2 

           Ruim 
             0,4 

       Regular 
           0,6 

          Boa 
           0,8 

         Ótima 
              1 

            Valor Final 

Parâmetros 
Parceria Público 
Privada 

Inexistente 
Proposta em fase 

de elaboração 
Programa em fase 

de avaliação 
Programa em fase 

de implantação 
Programa de PPP 

consolidado 
1 

Parâmetros 
Economia 
Criativa 

Inexistente 
Proposta em fase 

de elaboração 
Programa em fase 

de avaliação 
Programa em fase 

de implantação 

Programa de 
Economia Criativa 

consolidado 
1 

Parâmetros 
Domicílios com 
acesso à internet 

Inexiste 
Até 25% dos 

domicílios têm 
acesso à internet 

Até 50% dos 
domicílios têm 

acesso à internet 

Até 75% dos 
domicílios têm 

acesso à internet 

Até 100% dos 
domicílios têm 

acesso à internet 

0,8 
 

Parâmetros                         
Wifi livre público 

Inexiste 
Até 25% dos 

espaços públicos 
têm Wifi livre 

Até 50% dos 
espaços públicos 

têm Wifi livre 

Até 75% dos 
espaços públicos 

têm Wifi livre 

Até 100% dos 
espaços públicos 

têm Wifi livre 
0,4 

Parâmetros                           
Centro municipal 
de monitoramento 
e alertas de 
desastres naturais 

Inexistente 
Em fase de 
elaboração 

em fase de 
avaliação 

em fase de 
implantação 

Centro consolidado 0,2 

Parâmetros 
Smart Grid (Rede 
elétrica 
inteligente) 

Inexistente 
Proposta em fase 

de elaboração 
Programa em fase 

de avaliação 
Programa em fase 

de implantação 
Smart Grid 
consolidada 

0,6 

 
Fonte: Autoria própria, 2018. 

 

Conhecendo os valores absolutos atribuídos a cada indicador, foi possível passar para a fase da aplicação da matriz, como 

descrito no tópico a seguir.   
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6.2.3 Aplicação da Matriz de Avaliação de Desenvolvimento Urbano em Maringá-PR 

 

Preenchendo-se a ferramenta com os valores absolutos e marcando um x, de acordo com a influência do indicador sobre 

as dimensões, se obteve as pontuações conforme a tabela 9: 

 

Tabela 9 – Matriz de desenvolvimento urbano aplicada a Maringá – PR. 

                   MATRIZ DE DESENVOLVIMENTO URBANO APLICADA A MARINGÁ-PR  

Indicador          Valores      

Absolutos 

Dimensão 

Ambiental 

0,25 

Dimensão 

Social 

               0,25 

Dimensão 

9Econômic

a 

              0,25 

Dimensão 

Tecnológi

ca 

            0,25 

    Sinergia 

 

Valor 

absoluto * 

Sinergia = 

Nota 

Áreas Verdes 1 x X X  0,75 0,75 

Monitoramento 
da qualidade do ar 

0,4 x X X x   1 0,4 

Ciclovias e 
ciclofaixas 

0,6 x X X  0,75 0,45 

Fontes renováveis 0,8 x  X x 0,75 0,6 

Plano de gestão 
integrada de 
resíduos sólidos 

1 x X X  0,75 0,75 

Acesso 
permanente e 
sustentável à 
água potável 

1 x X X  0,75 0,75 

Acesso à rede de 
esgoto 

1 x X X  0,75 0,75 

Tratamento de 
Esgoto 

1 x X X  0,75 0,75 

Continua 



125 
 

   

Continuação 

MATRIZ DE DESENVOLVIMENTO URBANO APLICADA A MARINGÁ-PR  

Indicador Valores 
Absolutos 

Dimensão 
Ambiental 

0,25 

Dimensão 
Social 
0,25 

Dimensão 
Econômica 

0,25 

Dimensão 
Tecnológica 

0,25 

   Sinergia 
 

Valor 
absoluto * 
Sinergia = 

Nota 

Unidade básica de 
saúde 

0,8 x X x  0,75 0,6 

Taxa da população 
analfabeta acima 
de 15 anos 

0,6  X x x 0,75 0,45 

Centros culturais, 
casas e espaços 
de cultura 

0,8  X x  0,5 0,4 

Polos 
educacionais 

1 x X x x 1 1 

Taxa de 
desemprego 

0,6 x X x x 1 0,6 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano (IDH) 
municipal 

1  X x  0,5 0,5 

Parceria Público 
Privada 

1   x  0,25 0,25 

Economia  
Criativa  

1  X x x 0,75 0,75 

Domicílios com 
acesso à internet 

0,8  x x x 0,75 0,6 

Wifi livre público 0,4  x x x 0,75 0,3 

Centro de 
monitoramento 

0,2 x x x X 1 0,2 

Smart Grid 0,6 x x x X 1 0,6 

∑Valor absoluto * 
0,25 = 

 
 

             10 * 0,25= 
            2,5 

13,8*0,25= 
                     3,45 

 

15,6*0,25= 
                     3,9 

    6,4*0,25= 
                      1,6 
 

 11,45 
 

Fonte: Autoria própria, 2018.



126 
 

 

Após aplicação da matriz do desenvolvimento urbano em Maringá-PR, a nota 

final (NDU) obtida com a soma das pontuações dos indicadores foi de 11,45 pontos.  

Para encontrar a porcentagem equivalente a esta nota, fez-se uma “regra de 

três”, na qual 20 pontos é a maior nota que pode ser obtida na matriz (caso os 

indicadores recebessem máxima sinergia (1) e pontuação (1)), portanto equivalente a 

100%. Já 11,6 é o valor que se deseja descobrir a porcentagem a ele relacionado. 

Assim, aplicou-se os resultados obtidos com a matriz na equação 5.1.3.3:  

 

𝑁𝑓 =  (
𝑁𝐷𝑈

20
)  ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.3 

 

𝑁𝑓 =  (
11,45

20
)  ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.3 

 

𝑁𝑓 =  57,25% 

 

O gráfico 3 mostra a porcentagem alcançada pelo desenvolvimento urbano 

maringaense, com os valores arredondados: 

 

Gráfico 3 – Avaliação do Desenvolvimento Urbano de Maringá. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018.  

Avaliação do Desenvolvimento Urbano de 
Maringá  

Pontuação de Maringá 11,45

Déficit de pontuação 8,55

43%

57%
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Percebe-se que o desempenho do desenvolvimento urbano maringaense 

alcançou pouco mais da metade do que seria a nota ideal, isto significa que apesar 

de indicadores com boas pontuações, existem 8,55 pontos de déficits, o que equivale 

a aproximadamente 43%, que necessitam ser trabalhados para melhorar o 

desempenho da cidade. 

Para saber a influência de cada dimensão sobre a nota NDU (11,45), aplicou-

se suas notas individuais na equação 5.1.3.5: 

 

𝐼𝐷 =  (
𝑁𝐷

𝑁𝐷𝑈
)  ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.5 

 

Para a dimensão ambiental, que obteve nota 2,5, a influência foi: 

 

𝐼𝐷𝑎𝑚𝑏 =  (
𝑁𝐷

𝑁𝐷𝑈
) ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.5 

𝐼𝐷𝑎𝑚𝑏 =  (
2,5

11,45
) ×  100 (%) 

𝐼𝐷𝑎𝑚𝑏 =  21,83% 

 

Para a dimensão social, que obteve nota 3,45 a influência foi:  

 

𝐼𝐷𝑠𝑜𝑐 =  (
𝑁𝐷

𝑁𝐷𝑈
) ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.5 

𝐼𝐷𝑠𝑜𝑐 =  (
3,45

11,45
)  ×  100 (%) 

𝐼𝐷𝑠𝑜𝑐 =  30,13% 
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Para a dimensão econômica, que obteve nota 3,9, a influência foi: 

 

𝐼𝐷𝑒𝑐𝑜𝑛 =  (
𝑁𝐷

𝑁𝐷𝑈
) ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.5 

𝐼𝐷𝑒𝑐𝑜𝑛 =  (
3,9

11,45
) ×  100 (%) 

𝐼𝐷𝑒𝑐𝑜𝑛 =  34,06% 

 

Para a dimensão tecnológica, que obteve 1,6 pontos, a influência foi: 

 

𝐼𝐷𝑡𝑒𝑐 =  (
𝑁𝐷

𝑁𝐷𝑈
) ×  100 (%)     Eq. 5.1.3.5 

𝐼𝐷𝑡𝑒𝑐 =  (
1,6

11,45
) ×  100 (%) 

𝐼𝐷𝑡𝑒𝑐 =  13,97 % 

 

O gráfico 4 mostra como cada dimensão interferiu individualmente para a 

nota final obtida. 

 
Gráfico 4 – Influência das dimensões dentro da Nota final do Desenvolvimento Urbano de Maringá. 

 
Fonte: Autoria própria, 2018.  

22%

30%

34%

14%

Influência de cada dimensão dentro da nota 
final do desenvolvimento urbano de Maringá                            

Ambiental 2,5

Social 3,45

Econômica  3,9

Tecnológica 1,6
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A dimensão econômica foi detentora da maior influência sobre a nota final, 

com 34,06%. Esta dimensão está relacionada aos 20 indicadores, considerando que 

todos eles impulsionam a economia local, seja promovendo a contenção de gastos, 

necessidade de investimentos ou gerando recursos diretos ou indiretos. Como 

exemplo pode-se citar o indicador áreas verdes, o qual proporciona para o município 

o repasse de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias 

e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação) ecológico, que pode ser revertido em investimentos tanto para ações 

de preservação do meio ambiente quanto em outros setores do município. Segundo o 

IPARDES (2017) Maringá recebeu R$ 748.178,12 de ICMS ecológico em 2017.  

Nove indicadores relativos da dimensão econômica receberam as maiores 

pontuações e foram classificados em condição ótima (nota 1) sendo: Economia 

Criativa, Parceria Público Privada, IDHM, Áreas Verdes, Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, Acesso à Água Potável, Acesso à Rede de Esgoto, Tratamento de 

Esgoto e Polos Educacionais. 

A condição boa (nota 0,8) foi atribuída a quatro indicadores: Fontes 

renováveis, Unidade Básicas de Saúde, Centros culturais e domicílios com acesso à 

internet. Em condição regular (nota 0,6), foram classificados Taxa da População 

analfabeta, Smart Grid, Ciclovias e Ciclofaixas além de Taxa de Desemprego.  

As notas mais baixas foram atribuídas apenas a três indicadores que são 

aquelas que mais precisam ser trabalhados, sendo ruim (nota 0,4) para Wifi livre em 

espaços públicos e monitoramento da qualidade do ar. O indicador em pior condição 

e considerado péssimo (nota 0,2) foi Centro de Monitoramento.  

A dimensão social foi a segunda maior influenciadora do planejamento 

urbano, com 30,13%. Ao todo, 18 indicadores foram interligados a ela, exceto fontes 

renováveis e parceria público privada, pois estes não trazem benefício direto para a 

população, sendo mais ligados a interesses privados. Deste modo, seus resultados 

foram muito semelhantes ao da dimensão econômica em relação a condição dos 

indicadores. O que se pode concluir desta nota é que a dimensão social é afetada 

pelo que ocorre nas dimensões ambiental e econômica, principalmente. 

Dentre os 20 indicadores que compõem o índice, 13 estão presentes na 

dimensão ambiental, sendo que 5 deles obtiveram valor absoluto máximo (1) e foram 
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considerados em situação ótima, são eles: áreas verdes, plano de gestão de resíduos 

sólidos urbanos, acesso à água potável, acesso à rede de esgoto e tratamento de 

esgoto. 

É perceptível que estes indicadores integram, exceto por áreas verdes, a área 

de saneamento, o que mostra que este setor está sendo bem trabalhado pelas ações 

de gestão, assim como afirma Ribeiro (2017) Maringá vem investindo ao longo dos 

anos mais de 15% de sua receita em saúde, além de saneamento, valor acima do 

estabelecido pela legislação, demonstrando esforço em melhorar a qualidade de vida 

de seus habitantes.  

Outros indicadores que também integraram a dimensão ambiental, porém 

com menores pontuações foram Participação de Fontes Renováveis com nota 0,8, 

tendo a energia solar e eólica presentes na matriz energética do município, sendo uma 

opção além da energia proveniente da hidrelétrica. É o caso também dos que foram 

considerados regulares (0,6) como Ciclovias e Ciclofaixas que estão presentes 

somente em algumas ruas e avenidas, mas não estão interligadas a ponto de formar 

uma malha cicloviária. Já para o indicador Smart Grid que influencia principalmente 

na questão de economia de recursos naturais ainda são necessários mais ações para 

que seja de fato implantado em Maringá. A nota ruim (0,4) foi atribuída ao 

Monitoramento da Qualidade do Ar e péssima (0,2) ao Centro de Monitoramento, para 

o qual ainda não há previsão de sua implantação no munícipio. A dimensão contou 

principalmente com a eficiência dos indicadores da área de saneamento, sendo 

necessários mais investimentos nos demais indicadores. 

A dimensão tecnológica obteve a menor nota, contribuindo com apenas 

13,97% para a nota final do planejamento. É o setor que mais precisa ser trabalhado 

para aumentar o potencial para a cidade vir a se tornar Inteligente Sustentável. A 

implementação dos indicadores propostos no índice como Smart Grid, Centro de 

Monitoramento, Wifi livre em espaços público além de outras como semáforos 

inteligentes e tecnologias para tratamento de resíduos podem melhorar a condição 

maringaense.  

O estudo de Correia et al. (2017) demonstra que Maringá é um dos pólos de 

Tecnologia da Informação em desenvolvimento no Paraná e que este setor alavanca 

na região uma significativa participação na renda e geração de empregos. Isso se 

deve pela presença de instituições de ensino tanto públicas quanto privadas, que 



131 
 

   

geram mão de obra qualificada e fomentam pesquisas importantes para o setor, assim 

como afirma Wolfram (2012) alguns pesquisadores demonstram que um dos modelos 

de desenvolvimento das cidades inteligentes é o da hélice tripla, o qual envolve três 

setores: instituições de ensino (universidades), o governo e a indústria. 

Foi possível estabelecer uma lista decrescente de importância dos 

indicadores trabalhados em Maringá -PR e, a partir dela, observar quais indicadores 

obtiveram maior influência para a nota final (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - Contribuição do Indicador para a nota do Desenvolvimento Urbano. 

Indicador  Nota  
Contribuição na Nota do 
Desenvolvimento Urbano 

(%) 

Polos educacionais 1 8,62 

Áreas verdes 0,75 6,47 

Plano de gestão integrada de resíduos 
sólidos 

0,75 6,47 

Acesso permanente e sustentável à 
água potável 

0,75 6,47 

Acesso à rede de esgoto 0,75 6,47 

Tratamento de Esgoto 0,75 6,47 

Economia Criativa 0,75 6,47 

Fontes Renováveis 0,6 5,17 

Unidade básica de saúde 0,6 5,17 

Taxa da população analfabeta acima de 
15 anos 

0,45 3,88 

Taxa de desemprego 0,6 5,17 

Domicílios com acesso à internet 0,6 5,17 

Smart Grid 0,6 5,17 

Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) municipal 

0,5 4,31 

Ciclovias e ciclofaixas 0,45 3,88 

Monitoramento da qualidade do ar 0,4 3,45 

Centros culturais, casas e espaços de 
cultura 

0,4 3,45 

Wifi livre público 0,3 2,58 

Parceria Público Privada 0,25 2,15 

Centro de Monitoramento 0,2 1,72 

TOTAL 11,45 100% 
Fonte: Autoria própria, 2018. 
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O indicador Polos Educacionais foi o único a alcançar nota máxima. Os 

indicadores referentes a área de saneamento contribuíram significativamente para a 

pontuação de Maringá, seguidos pelos indicadores referentes a área socioeconômica. 

Os indicadores que obtiveram menor contribuição foram aqueles pertinentes a 

tecnologia demonstrando que nesta área a cidade precisa de mais investimentos. 
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7 CONCLUSÃO  

 

Em relação a metodologia proposta, averiguou-se que o índice foi capaz de 

alcançar o objetivo da pesquisa e confirmar a hipótese de que é possível mensurar a 

sustentabilidade e inteligência de uma cidade por meio dos indicadores aqui utilizados. 

No entanto, as limitações e dificuldade encontradas foram a falta de dados, os quais 

muitas vezes se encontram desatualizados. Outro obstáculo foram os valores de 

referência para avaliar a condição do indicador aqui sugeridos, tendo em vista que as 

listas de indicadores, tanto PCS, ISO NBR 37120 e ITU, apenas listam indicadores, 

mas não explicam qual a forma de avaliá-lo para considerá-los bons ou ruins. Além 

disso, a discrepância de realidade das cidades brasileiras, falta de incentivos e 

corrupção podem ser fatores limitantes para a implementação de ações que visam a 

melhoria das cidades.  

A sugestão para estudos futuros é que se encontre um modo de aprimorar as 

etapas aqui realizadas para estabelecer parâmetros de referência para avaliar a 

qualidade do indicador bem como sua sinergia. De preferência, que esta ação seja 

realizada por uma equipe multidisciplinar, considerando que foram trabalhadas várias 

nuances e indicadores de diferentes áreas do conhecimento. Outra questão a ser 

analisada futuramente são os pesos atribuídos para cada dimensão, ponderando se 

realmente devem ser equivalentes, como foi proposto neste estudo pioneiro.   

Em relação a Maringá, a mesma foi considerada em transição para a 

sustentabilidade, com nota de classificação equivalente a aproximadamente 57%. As 

notas mais altas foram atribuídas para dimensão econômica seguida da social, 

ambiental e por fim tecnológica. Este fato demonstra que Maringá está caminhando 

para o equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade, podendo ser potencialmente 

sustentável caso adote ações de produção mais limpa nas empresas, edificações 

sustentáveis e trabalhe os demais indicadores socioeconômicos. Já para se tornar 

inteligente além de sustentável, ainda necessita de longos investimentos na área de 

TICs, podendo implementar as Smart Grids, semáforos inteligentes, edificações 

eficientes e sustentáveis, piso autodrenantes, centro de monitoramento, dentre outras 

opções disponíveis no mercado.  
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Deste modo conclui-se que Maringá está mais próxima de ser tornar 

potencialmente sustentável e que para alcançar o rótulo de inteligente, ainda 

necessita de investimentos maciços em TICs.  
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