
NBR ISO 37120  

Cidades e comunidades sustentáveis - Indicadores de serviços municipais e 
qualidade de vida 

 
 
A ISO 37120 é a primeira norma técnica global referente a sustentabilidade em 
comunidades urbanas. 
 
Ela define e estabelece metodologias para um conjunto de indicadores 
relacionados ao desenvolvimento sustentável, com o objetivo de orientar e 
medir o desempenho de serviços urbanos e qualidade de vida. 
 
Esta certificação é aplicável a qualquer cidade, município ou governo local que 
se comprometa a medir seu desempenho de maneira comparável e verificável, 
independentemente do tamanho e localização. 
 
As diretrizes da norma ISO 37120 estabelecem definições e metodologias para 
a elaboração de um conjunto de indicadores municipais que orienta e mede 
vários fatores. Entre estes, estão a prestação de serviços, o ambiente de 
negócios, a qualidade de vida e o potencial de desenvolvimento sustentável da 
cidade. Os indicadores estão relacionados, entre outros, a setores como 
economia, educação, energia, meio ambiente, governança, finanças, saúde, 
esportes e lazer, transportes, telecomunicações e inovação e planejamento  
urbano. 
 
Este conjunto de indicadores tem estreita conexão com os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), fortemente impulsionados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) para que uma nova agenda universal 
seja alcançada. Eles se constroem sobre o legado dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio e buscam concretizar os direitos humanos de 
todos. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental.  
 
A Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria de Gestão e 
Controle, tem se estruturado para alcançar esta certificação que demanda a 
união de todas as secretarias para atingir um bom nível de medição da cidade 
e assim alcançar a certificação ISO 37120. 
 
Panorama da cidade de Campinas no contexto nacional 

Sobre Campinas Valores 

Unid. 

Medida Ano Fonte 

População (IBGE censo 2010) 1.080.113 Pessoas 2010 IBGE 

Área Territorial (km2) 795 Km2 2018 IBGE 

Densidade Populacional (hab/km2) 1.360 hab/Km2 2010 IBGE 

PIB per capita  (USD) 11,910.84 USD 2016 IBGE 

Orçamento Operacional Bruto (USD) 1,506,389,141.68 USD 2018 

Lei Municipal 

15.544/2017 

Orçamento Capital Bruto (USD) 126,316,879.75 USD 2018 

Lei Municipal 

15.544/2017 

População (ranking do país) 14ª Cidade 2018 IBGE 
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População 0 a 14 anos (%) 208.236 (19%) Pessoas 2010 IBGE 

População 15 a 24 anos (%) 178.508 (16%) Pessoas 2010 IBGE 

População 25 a 64 anos (%) 601.838 (55,73%) Pessoas 2010 IBGE 

População 65 anos ou mais (%) 91.531 (8,47%) Pessoas 2010 IBGE 

Crescimento Populacional (anual) 0,90 % 

2010/

2018 AGEMCAMP 

População nata fora da cidade (%) 15,25 % 2010 IBGE 

População Imigrante (ano corrente) 1,39 % 

2000/

2015 NEPO-UNICAMP 

Percentual de homens 48,22 % 2010 IBGE 

População Estrangeira (%) 0,58 % 2010 IBGE 

Taxa de dependência da população 27,74 % 2018 AGEMCAMP 

Número de famílias 24.165 famílias 2010 IBGE 

Número de pessoas por casa 3,30 

pessoas/ 

casa 2010 IBGE 

Número total de domicílios ocupados 348.186,00 domicílios 2010 IBGE 

Densidade de moradias por km2 412,00 

domicílios

/km2 2010 IBGE 

Renda média familiar (USD) 1.657,68 USD 2010 AGEMCAMP 

Renda média per capita (USD) 348,34 USD 2010 AGEMCAMP 

População Empregada (variação nos 

últimos 5 anos) 39,40 % 2010 IBGE 

Inflação anual (variação nos últimos 5 

anos) 

6,45 % 2013 

2017 IBGE-IPCA 

Coeficiente GINI 0,42 % 2010 IBGE 

PIB nacional per capita 8.334,30 USD 2010 IBGE 

PIB municipal (% nacional) 0,70 % 2010 IBGE 

Área Não Residencial (%) 51,17 % 2010 IBGE 

Precipitação de Chuva (média anual 

em milímetros) 1.357,60 mm 2018 CPA-UNICAMP 

Número de espécies nativas 171 espécies 2015 SMMA 

Temperatura média anual 20,70 

graus 

Celsius 2018 CPA-UNICAMP 

Precipitação de neve média anual (em 

centímetros de neve) N/A N/A N/A N/A 
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Indicadores de serviços públicos (ISO 37120) da cidade de Campinas nas 17 
áreas temáticas (WCCD)  
 ECONOMIA Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais Taxa de desemprego municipal 93.189 pessoas 2018 

Cageb e 

ACIC 

Valor venal das propriedades 

comerciais e industriais como % do 

valor venal total de todas as 

propriedades 26,97 % 2010 

 

 

IBGE 

% da população vivendo na pobreza 16 % 2010 IBGE 

Indicadores 

de Apoio 

Número de empresas por 100.000 

habitantes 4,03 empresas 2017 SMDEST 

Número de novas patentes por ano 

por 100.000 habitantes 12,10 patentes 2016 SMDEST 

      

 EDUCAÇÃO Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

% de estudantes que completam 

efetivamente a educação primária 85,78 % 2017 SME 

% de estudantes que completam 

efetivamente a educação secundária 87,11 % 2017 SME 

Taxa de estudantes do ensino 

primário por professor 18,27 alunos 2017 SME 

Indicadores 

de Apoio 

% da população em idade escolar 

efetivamente na escola 96,00 % 2010 
IBGE 

Número de pessoas com ensino 

universitário por 100.000 habitantes 14,59 pessoas 2010 
IBGE 
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 ENERGIA Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Consumo anual de energia elétrica 

por residência em Kwh/ano 2.478 Kwh / Ano 2019 CPFL 

Consumo de energia elétrica dos 

prédios e instalações públicas em 

KWh/ano 319.401.140 Kwh/Ano 2019 CPFL 

Indicadores 

de Apoio 

Consumo anual de energia elétrica 

per capita em Kwh/ano 907.860 

Kwh/Ano per 

capita 2019 CPFL 

Número médio de interrupções da 

energia elétrica por usuário por ano 4,07 interrupções 2019 CPFL (DEC) 

Duração média da interrupção de 

energia elétrica em horas 6,08 horas/ ano 2019 CPFL (FEC) 

      

 MEIO AMBIENTE Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Concentração de partículas (PM 10) 

em suspensão em micrograma/m3 23  μg/m³ 2017 CETESB 

Concentração de partículas finas 

(PM2.5) em suspensão em 

micrograma/m3 17  μg/m³ 2017 CETESB 

Emissão de gases de efeito estufa 

medidos em toneladas per capita 2,26  tC02e/ hab 2018 

Portal 

PMC 

Concentração de NO2 em 

micrograma/m3 18  μg/m³ 2018 CETESB 

Indicadores 

de Apoio 

Concentração de O3 em 

micrograma/m3 145  μg/m³ 2017 CETESB 
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 FINANÇAS Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Taxa de serviço da dívida municipal 

como % da arrecadação municipal de 

fontes próprias 48,65 % 2017 SMF 

Gastos de capital como % dos gastos 

totais 5,24 % 2017 SMF 

Arrecadação de fontes próprias como 

% da arrecadação total 70,63 % 2017 SMF 

Impostos coletados como % dos 

impostos cobrados 64,17 % 2017 SMF 

      

 RESPOSTA A INCÊNDIOS E 

EMERGÊNCIAS Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Número de bombeiros por 100.000 

habitantes 13 

bombeiros/ 

100.000 hab 2018 

Defesa 

Civil 

Número de mortes por incêndios por 

100.000 habitantes 2 

casos / 

100.000 hab 2016 

Defesa 

Civil 

Número de mortes por desastres 

naturais por 100.000 habitantes 0 

casos / 

100.000 hab 2018 

Defesa 

Civil 

Indicadores 

de Apoio 

Número de voluntários e outros 

trabalhando no setor por 100.000 

habitantes 150 voluntários 2018 

Defesa 

Civil 

Tempo de resposta em minutos ao 

chamado de uma emergência 5 minutos 2018 

Defesa 

Civil 

Tempo de resposta em minutos ao 

chamado de um incêndio 14’:27” minutos 2015 

Defesa 

Civil 

 

 

 

 

 

 

     



 GOVERNANÇA Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

% de habitantes que votaram na 

últimas eleições 77,38 % 2016 TSE 

% de mulheres eleitas no nível 

municipal 3,03 %  TSE 

Indicadores 

de Apoio 

% de mulheres empregadas em 

funções municipais 68,04 % 2016 TSE 

Número de representantes 

municipais eleitos por 100.000 

habitantes 2,80 representantes 2016 TSE 

Número de pessoas registradas como 

votantes como % da população 

potencialmente votante 9,65 % 2016 TSE 

      

 SAÚDE Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Expectativa média de vida 75,91 anos 2014 SMS 

Número de leitos hospitalares por 

100.000 habitantes 290,25 

leitos / 

100.000 hab 2018 SMS 

Número de médicos por 100.000 

habitantes 515,30 médicos 2018 SMS 

Mortalidade com 5 anos ou menos 

por 1.000 nascidos vivos 10,11 óbitos 2017 SMS 

Indicadores 

de Apoio 

Número de enfermeiros por 100.000 

habitantes 196,63 enfermeiros 2018 SMS 

Número de profissionais da saúde 

mental por 100.000 habitantes 78,40 profissionais 2018 SMS 

Taxa de suicídio por 100.000 

habitantes 4,74 casos 2017 SMS 

 

      



 RECREAÇÃO Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

de Apoio 

Espaços públicos de lazer externos em 

m2 per capita Dados a homologar 

Espaços públicos de lazer internos em 

m2 per capita Dados a homologar 

      

 SEGURANÇA Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Número de policiais por 100.000 

habitantes 225 policiais 2018 

SMCASP - 

GM 

Número de homicídios por 100.000 

habitantes 11,91 homicídios 2018 

SMCASP - 

GM 

Indicadores 

de Apoio 

Número de crimes contra o 

patrimônio por 100.000 habitantes 

2.645,0

0 casos 2018 

SMCASP - 

GM 

Tempo de resposta a um chamado 

policial em minutos 11,50 minutos 2018 

SMCASP - 

GM 

Número de crimes violentos por 

100.000 habitantes 864,39 casos 2018 

SMCASP - 

GM 

      

 HABITAÇÃO Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais % da população em favelas 19,88 % 2010 IBGE 

Indicadores 

de Apoio Número de sem teto por 100.000 

habitantes 58 

Pessoas 

(população de 

rua) 2016 SMAS 

% de moradias ilegais ou não 

registradas 24,33 % 2010 IBGE 

 

 

 

      



 RESÍDUOS SÓLIDOS Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

RE% da população com coleta de lixo 100  2017 SMSP-DLU 

Coleta de resíduos sólidos municipais 

em toneladas per capita 0,89 kg/hab/dia 2017 SMSP-DLU 

% do lixo coletado que é reciclado 1,87 % 2017 SMSP-DLU 

Indicadores 

de Apoio 

% do lixo coletado que é colocado em 

aterro sanitário regularizado 100 % 2017 SMSP-DLU 

% do lixo coletado que é incinerado 0,00 % 2017 SMSP-DLU 

% do lixo coletado que é queimado a 

céu aberto 0,00 % 2017 SMSP-DLU 

% do lixo coletado que é descartado a 

céu aberto 0,00 % 2017 SMSP-DLU 

% do lixo coletado tratado por outros 

meios 0,71 % 2017 SMSP-DLU 

Resíduos perigosos gerados per capita 0,01 kg/hab/dia 2017 SMSP-DLU 

% dos resíduos perigosos que é 

reciclado 0,00 % 2017 SMSP-DLU 

      

 TELECOMUNICAÇÕES E INOVAÇÃO Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Número de conexões internet por 

100.000 habitantes 29.104 conexões 2018 

SIDRA - 

IBGE 

Número de celulares por 100.000 

habitantes 150.175 celulares 2018 

SIDRA - 

IBGE 

Indicadores 

de Apoio 

Número de telefones fixos por 

100.000 habitantes 24.658 telefones fixos 2018 

SIDRA - 

IBGE 
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 TRANSPORTE Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Número de km de sistema público de 

transporte de alta capacidade por 

100.000 habitantes zero 

Km / 100.000 

hab 2018 EMDEC 

Número de km de sistema público de 

transporte leve de passageiros por 

100.000 habitantes 108,53 

Km / 100.000 

hab 

 

2018 EMDEC 

Número de viagens em transporte 

público por habitante por ano 5,88 

viagens / hab / 

ano 2018 EMDEC 

Número de carros per capita 0,78 

automóveis/ha

bitante 

 

2018 

DETRANSP 

- IBGE 

Indicadores 

de Apoio 

% trabalhadores que usam o 

transporte público 58,02 % 2011 EMTU 

Número de bicicletas e motos per 

capita 0,11 

motocicleta/ha

bitante 

 

2018 DETRANSP 

Número de km de ciclovia por 

100.000 habitantes 2,80 Km 

 

2018 EMDEC 

Número de mortes no trânsito por 

100.000 habitantes 7,27 fatais 2018 EMDEC 

      

 PLANEJAMENTO URBANO Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

Área verde em hectares por 100.000 

habitantes 4,05 hectare 2017 SVDS 

Indicadores 

de Apoio 

Número de árvores plantadas por ano 

por 100.000 habitantes 17.300 

árvore/ano/10

0.000 hab 2017 SVDS 

Área de moradias e ocupações 

informais como % da área total da 

cidade 7,37 % 2010 IBGE 

Número de postos de trabalho por 

habitação 1,05 

posto de 

trabalho / 

habitação 2016 

IBGE - 

SEADE 



      

 ESGOTOS Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

% da população com coleta de águas 

residuais 95,72 % 2017 SANASA 

% da água residual da cidade que não 

é tratada 13,25 % 2017 SANASA 

% da água residual que recebe 

tratamento primário 0,00 % 2017 SANASA 

% da água residual que recebe 

tratamento secundário 72,44 % 2017 SANASA 

% da água residual que recebe 

tratamento terciário 14,31 % 2017 SANASA 

      

 ÁGUA E SANEAMENTO Valor Unid. Medida Ano Fonte 

Indicadores 

Essenciais 

% da população servida com água 

potável 99,79 % 2017 SANASA 

% da população servida por fontes 

adequadas de água de forma 

sustentável 100 % 2017 SANASA 

% da população com acesso a 

saneamento 99,79 % 2017 SANASA 

Consumo doméstico total de água per 

capita 159,37 

Litro / hab / 

dia 2017 SANASA 

Indicadores 

de Apoio Consumo total de água per capita 186,43 

Litro / hab / 

dia 2017 SANASA 

Média anual em horas de interrupção 

do fornecimento de água 1,40 Horas / Ano 2017 SANASA 

% de perda de água tratada 12,86 % 2017 SANASA 

 


