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PREFÁCIO

O ambiente construído tem a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento sustentável e, consequentemente,

auxiliar para diminuir a desigualdade, a fome e as doenças. Estas questões não são novas, mas a situação não mudou

muito nas últimas décadas, sendo ainda um grande desafio direcionar a riqueza cultural e ambiental existentes para

um cenário mais sustentável. Um ambiente construído mais sustentável gera significativas oportunidades em função

do crescimento da população e, também, motivado pela crescente procura do bem-estar.

O ambiente construído utiliza, a nível global, cerca de 40% da energia, 25% de água, 40% dos recursos naturais e

emite aproximadamente 1/3 das emissões de gases de efeito estufa (é o maior contribuinte). Os edifícios residenciais e

comerciais consomem cerca de 60% da eletricidade do mundo. Os edifícios existentes, por apresentarem baixos níveis

de desempenho, apresentam oportunidades de redução de consumo de energia significativas. O consumo de energia

em edifícios pode ser reduzido de 30 a 80% utilizando tecnologias comprovadas e disponíveis no mercado. O

investimento na eficiência energética pode representar economias diretas e indiretas, que ajudam a compensar os

custos incrementais, proporcionando um curto período de retorno sobre o investimento. Em paralelo, os edifícios

oferecem grande potencial para atingir reduções significativas de emissões de gases de efeito estufa, a um custo

menor, tanto em países desenvolvidos como em desenvolvimento.



PREFÁCIO

Por outro lado, para além da energia, há mais questões relacionadas com a sustentabilidade do ambiente construído. O

sector da construção é responsável por criar, modificar e melhorar o ambiente para a humanidade. A construção e os

edifícios têm impactos ambientais consideráveis, consumindo uma parte significativa dos recursos limitados do

planeta, incluindo nesse contexto as matérias-primas, água, terra e, também, a energia. O sector da construção está

estimado em 10% do PIB mundial (5,5 mil milhões de euros) e emprega 111 milhões de pessoas. No entanto, nos

países em desenvolvimento, parte da grande quantidade de empregos gerados não implica necessariamente em

trabalho digno e com qualidade de vida uma vez que o emprego informal e/ou postos de trabalho degradantes são

numerosos na construção civil.

A rede URBENERE, preocupada com todas estas questões e com a forma de promover a sustentabilidade e a

eficiência energética nas comunidades urbanas, propõe para esta Jornada intitulada “Sustentabilidade do Ambiente

Construído”, integrada na conferência internacional SBE16 Brazil & Portugal “Sustainable Urban Communities

towards a Nearly Zero Impact Built Environment”, uma visão multi e interdisciplinar para a resolução de algumas das

questões mais prementes do ambiente construído. As apresentações que constam desta publicação refletem uma

síntese do trabalho que tem sido desenvolvido em prol da sustentabilidade e da eficiência energética das comunidades

urbanas.

Os coordenadores da Rede URBENERE

Luís Bragança & Cristina Engel de Alvarez
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 Assessment: an evaluation

 Rating: a score or result relative to a norm or global 

benchmark.  Ratings can be based on self-assessment or 

carried out by third parties.

 Certification: validation of rating or assessment results by a 

knowledgeable third party that is independent of both the 

developer / designer and the tool developer.

 Labeling: proof of a rating or certification result, issued by 

the certifier.

Assessment, rating, labeling & certification



 Rating systems provide a multi-factorial assessment of performance that 

is related to local norms and standards;

 That is useful, but it results in the possibility that (for example) the energy 

performance of a building operated in an area with coal-fired generation 

of electricity will reach the same relative level of performance as a 

building located in another region with hydro-electric power supplies, even 

though the actual primary energy consumption or GHG emissions of the 

former may be twice as high as the latter;

 It is therefore useful to complement the relative performance results of 

multi-factorial assessments with absolute performance indicators, as 

expressed in key performance indicators, or KPI;

 On the other hand, KPIs do not provide contextual information to explain 

and understand performance levels;

 We can conclude that both relative and absolute measures of 

performance are needed. 

Relative and absolute performance
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 SBTool Generic is a generic building performance assessment 

framework for rating the sustainable performance of sites and building 

projects;

 The system can be used by authorized organizations, such as 

municipalities or non-government organizations (NGOs) to establish 

rating systems to suit their own regions and building types;

 It can also be used as the basis of a building performance rating and 

labeling service;

 SBTool can be used by owners and managers of large building 

portfolios to specify their performance requirements to their staff, to 

consultants, or participants in competitions;

 It can also be used as an educational tool, since developing 

benchmarks for a wide range of issues is a useful experience for 

graduate students;

SBTool - introduction
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 There are separate modules for assessment of sites and for buildings;

 The system is set up to allow easy insertion of local criteria in a local 

language;

 The scope (number of criteria) can be varied in the Design phase from a 

Maximum version (115 potentially active criteria) to a Minimum version 

(12);

 An algorithm provides quasi-objective weighting;

 SBTool handles a variety of conditions;

 pre-design, design, construction and operations

 … new and renovation projects;

 … up to three occupancy types in a single project;

 … provides relative and absolute outputs;

SBTool - introduction
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 We try to cover all the relevant issues with our criteria, while 

making sure that they are mutually exclusive;

 Using all of the criteria for assessment provides a very 

comprehensive picture of performance, but is also very time-

consuming;

 We therefore suggest focusing assessment efforts in a 

smaller number set of criteria;

SB Method – the nature of criteria
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1. Climate change

2. Destruction of the stratospheric ozone layer

3. Acidification of land and water resources

4. Eutrophication of water bodies

5. Photochemical ozone creation (POCP)

6. Changes in local biodiversity

7. Depletion of non-renewable primary energy;

8. Depletion of non-renewable resources other than primary energy;

9. Depletion of non-renewable freshwater resources

10. Depletion of land resources with ecological or agricultural value

11. Exhaustion of suitable solid waste sites for non-hazardous waste

12. Hazards from disposal or storage of non-radioactive hazardous waste

13. Hazards from disposal or storage of radioactive waste

14. Ability of users with functional impairments to use the facility

15. Personal safety and security of users

16. Health, well-being and productivity for users of facility 

17. Health, security and well-being of local off-site population

18. Changes to local social or cultural systems

19. Financial risks or benefits for investors

20. Housing affordability of commercial retail viability

21. Changes in local economic system (employment, economic stimulus)

Some items taken 

from ISO/CEN; 

others adapted or 

added

Performance issues referenced in SBTool
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 It is important to realize that there are performance trade-offs 

and that it is vey difficult for a building to have very high 

performance in all criteria;

 For example, very good operating performance might be 

associated with a high level of embodied energy and 

emissions, which would get a lower score;

 Similarly, excellence in indoor environment may come at the 

expense of operating energy;

 The system includes the ability to require a certain minimum 

score (for example 3.0, 3.5 etc.) for the mandatory criteria, 

which ensures that the trade-off process does not result in a 

building that performs poorly in important areas.

Performance trade-offs
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 The system consists of 2 linked Excel files;

 The SBTool-A file is used by local government or NGO 

organizations to set locally relevant weights, benchmarks and 

standards for generic building types in their own region;

 File A contains two separate generic assessment modules; one 

for Site Assessment and the other for Building Assessments;

 SBTool-B files allow designers to provide information about a 

single project, to use an IDP support module as design guidance 

and to carry out self-assessments;

 The information developed for File A can be used in a large 

number of B Files, to suit specific building characteristics defined 

in File A;

SB Method - Structure
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Three 

scenarios: 

one A File can 

produce many 

B files

Content defined 

by municipality or 

NGO

Examples of B files 

completed by designers or 

owners

Examples of B files 

completed by designers or 

owners
17



File B3 

File B2 

SBTool File B1! Bn 

Specific project info and 

assessment 

Site context 

Project basic info 

Performance targets 

Self-assessed 

Results 

IDP guidance 

Simulations 

Project weights & 

benchmarks  

Site info 

Client 
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Zipped SBTool 2015 file

SBT15_A_Offices_Paris_Mid_Dsn_21Jul15SBT15_B_Offices_Paris_Mid_Dsn_21Jul15

SBTool File A:

Generic occupancy 

in a specific location

BasicA worksheet

WeightA-G 

worksheet

ContextA 

worksheet

KeyBmks 

worksheet

Emission 

worksheet

BmkA 

wksht

BmkB 

wksht

BmkC 

wksht

BmkD 

wksht

BmkE 

wksht

BmkF 

wksht

BmkG 

wksht

To     File B

SBT15_A_Generic_Mid_Dsn_21Jul15SBT15_B_Generic_Mid_Dsn_21Jul15

SBT15_A_Generic_Max_Dsn_21Jul15SBT15_B_Generic_Max_Dsn_21Jul15
File name is changed 

for different scope

File name is changed 

for generic occupancy 

type and specific 

location
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SBT15_B_IMF HQ_Paris_Mid_2_Dsn_21Jul15

BasicB worksheet

CriteriaB 

worksheet

ContextB 

worksheet

InitiaSpec 

worksheet

DetailSpec 

worksheet

TrgA 

wksht

TrgB 

wksht

TrgC 

wksht

TrgD 

wksht

TrgE 

wksht

TrgF 

wksht

TrgG 

wksht

From File A

ProjectResults worksheet for 

IMF HQ in Paris

Embodied 

worksheet

KeySteps 

worksheet

SBT15_B_Offices_Paris_Mid_2_Dsn_21Jul15

File name is changed 

for a specific project
A = Authorized third party

P = Project user(s)

A

P

P

P

P

P

A

P P P P P P P

A A A A A A A

A

SBTool:

Specific 

project in 

a specific 

location, 

using 

File B

A

A

20



 The system covers a wide range of sustainable building issues, and 

the scope of the system can be modified to include 115+ criteria 

down to a minimum of 10;

SBTool - scope

21



The number of criteria by 

Issue and Phase.

The “Max” file is the largest 

available, the “Min” is the 

smallest and the “Mid” sized 

file is an intermediate size.

Note that numbers are 

slightly out of date

Figure 4:  SBTool 2012 Generic, Active Criteria by Issue and Phase (excluding Developer version)

Issue area Scope Pre-design Design Construction Operation

Max. 35

Mid. 20

Min. 8

Max. 22 0 21

Mid. 12 0 11

Min. 2 0 2

Max. 10 6 10

Mid. 8 4 7

Min. 4 2 3

Max. 19 7 18

Mid. 6 1 6

Min. 2 0 2

Max. 18 0 19

Mid. 10 0 10

Min. 2 0 2

Max. 20 9 25

Mid. 10 4 13

Min. 2 1 2

Max. 10 2 10

Mid. 5 1 5

Min. 1 0 1

Max. 4 1 4

Mid. 3 1 3

Min. 1 0 1

Max. 35 103 25 107

Mid. 20 54 11 55

Min. 8 14 3 13

Social, Cultural and Perceptual 

Aspects

Cost and Economic Aspects

Total System

Site Location, Available Services 

and Site Characteristics 

Site Regeneration and 

Development, Urban Design and 

Infrastructure

Energy and Resource 

Consumption

Environmental Loadings

Indoor Environmental Quality

Service Quality
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 The current Maximum version contains 115 potentially active 

criteria in the Design phase for project assessment; Site 

assessment adds an additional 36 criteria;

 Within the Project file, this results in an average weight of 0.87% 

per criterion leading to the question of whether it is worthwhile to 

undertake the very labor-intensive work required to establish 

values for each performance benchmark and weight for the region;

 Since the scope of the system can be adjusted by the authorized 

NGO, it is advisable to use the Minimum version which only 

contains as few as 10 potentially active criteria;

Observations about scope
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 A smaller number of active criteria requires less research and 

allows a more focused view of building performance, but of 

course it provides a much less comprehensive view of 

performance;

 We suggest a Mid-size system which can provide a balance 

between these two extremes;

 The following slides show examples of mid-size scope options 

that also show how various thematic focus areas can be 

emphasized.

Observations about scope
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Scope options to 

emphasize various 

issues

Energy & 

Emissions

Site

Environmental 

Loadings

Service 

Quality

Social, 

Cultural, 

Perceptual

Cost & 

Economics

IEQ

SBTool 2015

Maximum scope 

Active Criteria

Optional criteria 

Mandatory criteria
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Scope options to 

emphasize various 

issues

Energy & 

Emissions

Site

Environmental 

Loadings

Service 

Quality

Social, 

Cultural, 

Perceptual

Cost & 

Economics

IEQ

SBTool 2015
Minimum Scope
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Energy & 

Emissions

Site

Environmental 

Loadings

Service 

Quality

Social, 

Cultural, 

Perceptual

Cost & 

Economics

IEQ

SBTool 2015
Mid-size: Energy and 

Environmental 

Loadings

Scope options to 

emphasize various 

issues

27



Energy & 

Emissions

Site

Environmental 

Loadings

Service 

Quality

Social, 

Cultural, 

Perceptual

Cost & 

Economics

IEQ

SBTool 2015
Mid-size: 

Service Quality

Scope options to 

emphasize various 

issues
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Energy & 

Emissions

Site

Environmental 

Loadings

Service 

Quality

Social, 

Cultural, 

Perceptual

Cost & 

Economics

IEQ

SBTool 2015
Mid-size: Service 

Quality and 

Social/Cultural Issues

Scope options to 

emphasize various 

issues
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Energy & 

Emissions

Site

Environmental 

Loadings

Service 

Quality

Social, 

Cultural, 

Perceptual

Cost & 

Economics

IEQ

SBTool 2015
Mid-size: 

IEQ and Perceptual

Scope options to 

emphasize 

various issues
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 It is important to deal with the question of the relative importance of various 

criteria and their scores;

 The simplest approach is for an expert panel assign fixed scores for various 

criteria;

 But the assignment of 6 points for one criterion and 2 points for another means 

that the first is considered to be three times as important as the second;

 That may be true in some cases, but questions arise:

 Who decides on the various scores?

 Should the scores not be different for various regions?

 To provide more consistency in the assignment of weighting points, SBTool 

therefore includes an algorithm that automatically assigns a weighting score 

based on the relevance of major impact categories, as well as factors for the 

probable intensity, duration and extent of performance effects.

SB Method - weighting

31



SB method weighting algorithm

 Weights for each parameter is based on degrees of 

extent, duration and intensity of effect, combined 

with links to key issue areas.

 Regional authorities can modify the weighting 

values shown and they may also increase or reduce 

the resulting weights to a maximum of 10% +/-. 

Adjustable Pre-set values

1 Much less 1 Building 1 1 to 3 years 1 Minor 1 Servicability

2 Less 2 Site / project 2 3 to 10 years 2 Moderate 1 Cost & economics

3 OK 3 Neighborhood 3 10 to 30 years 3 Major 2 Human comfort & well-being

4 More 4 Urban / Region 4 30 to 75 years 2 Non-energy resources

5 Much more 5 Global 5 >75 years 3 Energy resources

3 Water resources

4 Human health

4 Ecological systems

5 Life safety

5 Climate system

Local effects

Extent of potential 

effect 

(1 to 5 points)

Duration of 

potential effect 

(1 to 5 points)

Intensity of 

potential effect 

(1 to 3 points)

Primary system directly affected

(1 to 5 points)

1 Functionality and servicability

1 Cost and economics

2
Well-being, security and productivity of 

individuals

2 Social and cultural issues

3 Land resources

3 Non-renewable material resources

3 Non-renewable water resources

4 Non-renewable energy resources

3 Ecosystem(s)

4 Local and regional atmosphere

5 Global climate
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 Commercial rating systems use a system of fixed points to give more or less 

importance to various issues;

 This causes problems when the system is used outside its region of origin;

 BRE solved this problem from the outset by cautioning users that if BREEAM 

is used outside of the UK, the system must be adjusted;

 USGBC preferred to maintain the simple integrity of LEED by allowing regional 

organizations to add certain extra requirements and points to the system;

 This did not really solve the issue;

 Despite these defects, the commercially-oriented systems have played a 

major role in promoting the general goal of high performance in many regions. 

SBTool compared to commercial rating systems
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 SBTool takes a very different approach, by providing an open 

framework in which authorized regional users insert local 

context values, performance benchmarks and targets to suit 

certain building types;

 This requires a considerable effort and time, but allows the 

calibrated system to provide much more meaningful results;

 Of course, this approach appeals more to users who are 

interested in expressing performance in an integrated way, 

than others who want the marketing benefits of a label;

 But we are content to continue to develop a system that we 

consider to be the right approach.

SBTool compared to commercial rating systems
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File A:

Calibration for Characteristics of Region, 

Generic Site and Generic Building Type

File A
35



 This file is used by authorized third parties to assess the suitability of 

building sites, based on context information, weights and benchmarks 

that are appropriate for the region;

 These files are used in a Pre-Design Phase and make no assumption 

as to the function of projects to be built;

 There are separate sections for generic Site Assessment and for 

specific site assessments;

 Variations in scope of the system for site assessments can be 

selected, ranging from Minimum, Mid-size, and Maximum / Developer 

versions;

 Developer or Maximum – 35 criteria; 

 Mid-size – 20 criteria, user-adjustable to increase or decrease;

 Minimum – 8 criteria, user-adjustable upwards.

Site Assessment Files A and B
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 This file is used by authorized third parties to establish 

context information, weights and benchmarks that is 

appropriate for the region;

 Variations in scope of the system for project assessments

can be selected, ranging from Minimum, Mid-size, Maximum 

and Developer versions;

 Developer – 144 criteria, including some that are not yet 

developed; 

 Maximum - 111 criteria, including all currently usable 

parameters;

 Mid-size – 56 criteria, user-adjustable to increase or decrease;

 Minimum – 14 criteria, user-adjustable upwards.

Project Assessments: File A overview

File A
37



 Information in File A can be used in a large number of B Files, to suit 

various occupancy mixes that are defined in File A;

 These could include project B files for projects with up to 3 

occupancies, such as tall apartment buildings with indoor parking, or 

office and retail;

 Weights and benchmarks are established for the (up to) three generic 

building occupancies;

 Note that the file should be calibrated to suit a large number of 

specific project types within the region, and therefore weights and 

benchmarks must have broad validity;

File A overview

File A
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S Location, Services and Site Characteristics

S1 Site Location and Context

S2 Off-site services available

S3 Site Characteristics

A Site Regeneration and Development, Urban Design and Infrastructure

A1 Site Regeneration and Development

A2 Urban Design

A3 Project Infrastructure and Services

B

B1 Total Life Cycle Non-Renewable Energy

Energy and Resource Consumption

B2 Electrical peak demand

B3 Use of Materials

B4 Use of potable water, stormwater and greywater

C

C1 Greenhouse Gas Emissions

Environmental Loadings

C2 Other Atmospheric Emissions

C3 Solid and Liquid Wastes

C4 Impacts on Project Site

C5 Other Local and Regional Impacts

D

D1

Indoor Environmental Quality

Indoor Air Quality and Ventilation

D2 Air Temperature and Relative Humidity

D3 Daylighting and Illumination

D4 Noise and Acoustics

E

E1

Service Quality

Safety and Security

E2 Functionality and efficiency

E3 Controllability

E4 Flexibility and Adaptability

E5 Optimization and Maintenance of Operating Performance

F

F1 Social Aspects

Social, Cultural and Perceptual Aspects

F2 Culture and Heritage

G

G1 Cost and Economics

Cost and Economic Aspects

SBTool File A for 

Site and Project 

systems: 

List of high-level 

parameters

S1 to S3: High-level criteria 

for Site assessments

A1 to G1: High-level criteria 

for Project assessments
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BasicA 

worksheet

File A

22 January 2012

Name of this file

Name your own location

Name your own country

Contact name

Contact e-mail address

Specify Local Content 

name if used.

Select versions with different 

number of parameters below.

Phase for building 

assessments.

Select Generic or Local 

content and/or language

Specify if project is new 

construction or renovation 

(more than 40% of area)

Threshold for tall building, 

floors above grade

Select assumed lifespan of this 

type of project, in years

Select amortization rate for 

embodied energy of existing 

structures

Define "Large Project" size, in 

m2 gross area above grade.

Specify currency used

Set minimum score for 

Mandatory items 

(min. 2 of 5)

Select up to three possible Occupancies for 

which parameters are to be developed by 

clicking blue boxes at right. Mechanical 

service areas are additional.  

IMPORTANT:  Select the desired occupancies 

in the same order as they appear in the click-

down list.

Building assessments may be carried out in Design or Construction or 

Operation phases. Ensure that each worksheet has the right settings, 

using buttons at upper left

This software tool has been developed by iiSBE.  The intellectual content of 

the system is freely available, but use of the software requires agreement 

with iiSBE.  

All worksheets in this file are to be completed by an Authorized Regional 

Third Party.

For information on the use of this system, or for regional contacts, 

e-mail Nils Larsson at: <larsson@iisbe.org>.  

The amortization feature allows a reduction in the embodied energy of 

existing structures and their materials that are re-used, with the reduction 

depending on the age of the existing structure or materials.

SBTool 2012 regional settings for selected 
occupancies in Amiel, Atlantis

The Maximum scope version contains 106 potentially active 

criteria for building assessment for the settings selected.
Maximum

Local content

Click blue boxes to select 

various options;   To change 

selection of system size, go to 

Weights worksheet.

Atlantis

The system is shown with Generic content and for 

Design Phase assessments for a location in Amiel, 

Atlantis, suited to any or all of the following project or 

occupancy types: New construction with Residential 

apartments, and/or Offices, and/or Lobby, parking etc.. 

This file deals with generic projects in the designated 

location. Specific projects are assessed in File B, which 

permits the use any or all of the occupancies listed here 

and also inactivates certain benchmarks based on 

actual project characteristics.

Amiel

SBT-12 A Generic

Residential apartments

Offices

Lobby, parking etc.

New Construction

3

Generic

75

EUR

25

25,000

0.0%

Design Phase

Revision date: Hide inoperative rows

in the whole system

(wait at least 30 sec.)

Open all hidden rows

in the whole system
Macros (not 

yet)

Select up to 3 generic occupancy types in a specific region or urban area. Make other settings by clicking blue boxes 

and enter other locally relevant information in the yellow cells.

Enter or revise text

Titles

Click to select value

40



Excerpt from 

weighting 

sheet of 2012 

SBTool: what 

the end user 

sees

Weights 

(percent 

of total)

One of 

four 

available  

versions

Mandatory 

for all 

versions

Criteria 

turned

on or off
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The pair of examples below show the effect of using the regional 

adjustment on the relative weights of daylighting performance and indoor 

levels of CO2 

Example applications

D1.5 CO2 concentrations in indoor air. 0.34% 3 OK

D3.1 Appropriate daylighting in primary occupancy areas. 0.34% 3 OK

D1.5 CO2 concentrations in indoor air. 0.57% 5 Much more

D3.1 Appropriate daylighting in primary occupancy areas. 0.34% 3 OK

42



Weight distributions for selected issue types in Mid-size version

F1 Social Aspects

F1.1 Access for mobility-impaired persons on site and within the building.

2.9%

1.33%

This 

version 

contains a 

total of 54 

active 

criteria 

A2 Urban Design

A2.1 Maximizing efficiency of land use through development density.

5.0%

2.21%

A2.3 Impact of orientation on the passive solar potential of building(s). 1.66%

A2.5
Impact of site and building orientation on natural ventilation of building(s) 

during warm season(s). 
1.11%

B1 Total Life Cycle Non-Renewable Energy

B1.1 Embodied non-renewable energy in original construction materials.

16.6%

8.31%

B1.3 Consumption of non-renewable energy for all building operations. 8.31%

C3 Solid and Liquid Wastes 7.1%

C3.2 Solid non-hazardous waste from facility operations sent off the site. 3.54%

C3.5 Liquid effluents from building operations that are sent off the site. 3.54%

G1 Cost and Economics

G1.1 Construction cost.

G1.2 Operating and maintenance cost.

1.6%

0.66%

0.66%

G1.5 Affordability of residential rental or cost levels. 0.30%
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 The system requires that benchmarks be developed for each 

criterion, so that the predicted or actual performance can be 

compared to values of a similar building in the same region;

 Specifically, relevant benchmarks for Unacceptable (-1), 

Acceptable (0), Good Practice (+3) and Best Practice (+5), 

need to be developed;

 The Generic version of SBTool does contain default 

benchmarks, but these are mainly intended to show how the 

system works, and must be replaced by your own values;

 The system is designed to facilitate this by permitting local 

values and languages to be easily inserted.

Benchmarking

File A
44



Selected 

content

Example benchmark, showing possibility for local content

Default 

content
Local contentVisible text is based on a 

formula that selects 

appropriate text at right
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Example benchmark, showing data benchmarks for the total project

Data values are inserted 

in yellow fields to 

establish slope

File A
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Example benchmark, showing text benchmarks for the total project

File A

Scoring from -1 to +5 is 

standard; for subsequent 

assessments values can 

be interpolated to half-

points

A1.5 0.98% Dsn.

Any project type with contaimnated soil, groundwater or surface water.

Environmental agencies and NGOs.

Score

-1

0

3

5

Remediation of contaminated soil, groundwater or surface water.

a

Standards or references b

c

Minimum practice

f

d

Information Submittals e

Intent To assess the success of remediation of contaminated soil, groundwater, or surface water in the project.

Indicator Status of soil, groundwater, or surface water after treatment.

Applicable project type

Negative

Good Practice

Best Practice

Assessment criteria for total project

After treatment, the site is documented as having a level of sub-surface contamination that 

presents unacceptable risks to long-term human health or the ecology.

After treatment, the site is documented as having a level of sub-surface contamination that 

presents acceptable risks to long-term human health or the ecology.

After treatment, the site is documented as having a level of sub-surface contamination that 

presents low risks to long-term human health or the ecology.

After treatment, the site is documented as having a level of sub-surface contamination that 

presents no detectable risks to long-term human health or the ecology.

Information sources

Relevant information

Type and intensity of original contamination, methods of remediation, final levels of contamination and 

asessment of long-term human health or ecological risks. Frequent causes are surface water contaminated 

by parking lots, or soils contaminated by previous industrial activity.

Assessment method Review of pre- and post-remediation site analysis report by a geophysical and soils chemistry specialist.

Phase

Weight

47



File A

Example benchmark, 

showing data 

benchmarks modified 

for residential and 

non-residential  

occupancies

C3.2 1.70% Dsn.

Separate criteria for residential and non-residential; NA for parking or open 

space

We specify storage areas per dwelling and per work group, and assume 

that the central storage area will be sized to suit.

c

Intent

Assessment method

a

f

e

b

Information Submittals

Information on type, capacity and location of facilities for sorting and storing solid waste.

Solid non-hazardous waste from facility operations sent off the site.

Standards or references

Applicable project type

Relevant information

To encourage the provision of facilities for storage of waste on each floor or each major work area, and 

space for the central sorting and storage of waste, with access to a truck loading area.

Information sources

Facilities provided in the design for the storage and sorting of solid wastes in both dispersed and central 

locations.
Indicator

d

Review of construction documents by an outside party with solid waste management expertise.Assessment criteria for Residential apartments on percent Score

71% -1

75% 0

87% 3

95% 5

Assessment criteria for Offices on percent Score

70% -1

75% 0

90% 3

100% 5

Good Practice

Each dwelling unit has been provided with space for temporary storage of solid waste 

and recycling, and storage for solid waste has been provided on each floor.  A central 

sorting and storage area is located close to to a truck loading area and it is estimated 

that the percentage of total waste that can be sorted and stored is:

Good Practice

Best Practice

Occupancy 2

Negative

Minimum practice

Minimum practice

Occupancy 1

Best Practice

Negative

A central sorting and storage area is located close to a truck loading area, and 

storage has been provided sufficient for all wastes that may accumulate over a period 

of one week.  It is estimated that the percentage of total waste that can be sorted and 

stored is:
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B5.2

To minimize the amount of potable water imported to the site and used for occupancy needs, 
excluding building system uses or irrigation of exterior areas.

Net annual potable water volume used for occupancy needs, as recorded on metering systems 
over a period of at least one year.

Dsn. C&C. Ops

Assumptions for daily use PP and volume per fixture:  Toilet 6 L x 2 Times per Day, Urinal 1.5 L 
x 3 TPD, Shower 70 L x 0.8 TPD, Tub 90 L x 0.2 TPD, Lavatory 0.6 L x 4 TPD, Kitchen sink 15 
L x 2 TPD, Clothes washer 40 L x 0.2.

Apartment on
L. pp / 
day.

Score

400 -1

350 0

200 3

100 5

Acceptable practice

Negative

Good Practice

Information Submittals

Best Practice

Occupancy 1

Applicable Standards

Information Submittals

Applicable Standards

Information Submittals

Intent

Assessment method

Applicable Standards

Applicable phases 
(Active if green)

By separate occupancies, excluding irrigation water for outdoor areas.

Use of potable water for occupancy needs.

The volume of potable water actually used for occupancy needs, as 
recorded on metering systems over a period of at least one year, is :

d

f

Review of contract documentation by a specialist in water use.

c

e

b

a

Applicable project type

Indicator

Information sources

B5.2

To minimize the amount of potable water imported to the site and used for occupancy needs, 
excluding building system uses or irrigation of exterior areas.

Prediction of total potable water use, in L per person per day, based on a credible water 
management plan for occupancy fixtures and use.

Dsn C&C. Ops.

Assumptions for daily use PP and volume per fixture:  Toilet 6 L x 2 Times per Day, Urinal 1.5 L 
x 3 TPD, Shower 70 L x 0.8 TPD, Tub 90 L x 0.2 TPD, Lavatory 0.6 L x 4 TPD, Kitchen sink 15 
L x 2 TPD, Clothes washer 40 L x 0.2.

Apartment on
L. pp / 
day.

Score

400 -1

350 0

200 3

100 5

Acceptable practice

Negative

Good Practice

Information Submittals

Best Practice

Occupancy 1

Applicable Standards

Information Submittals

Applicable Standards

Information Submittals

Intent

Assessment method

Applicable Standards

Applicable phases 
(Active if green)

By separate occupancies, excluding irrigation water for outdoor areas.

Use of potable water for occupancy needs.

Based on a credible water management plan, the volume of potable 
water predicted to be used for occupancy needs  :

d

f

Review of contract documentation by a specialist in water use.

c

e

b

a

Applicable project type

Indicator

Information sources

SBT12-A 

benchmarks: 

examples of  

default text 

criteria tailored 

to suit Design 

and Operating 

phases.

File A
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Fuel emission values 

must be established 

for each region and 

are used to establish 

emissions for on-site 

fuels but also for 

delivered electricity

File A

The mix of fuels used 

to generate electricity 

varies widely 

between regions, and 

that affects the 

resulting emissions 

per kWh

50

Emissions data is for:

CO 2 SO2

Fuel Emissions Data for Amiel, Atlantis

Primary energy and environmental factors

Emissions from combustion in 

Kg. per GJ of energy 

produced 

Ontario, Canada

Title

Click to select value

Enter or revise text

Modify emissions data in this sheet to 

suit local generation mix.

For more detail click on 2 or 3 at upper 

left

Fuel used for off-site gen. of electricity only

Natural gas (BC) 131.39 0.00105

Fuel Oil (QC) 200.00 1.93889

Coal (ON) 241.11 1.16389

biomass and other 0.00 0.00

nuclear 0.00 0.00

hydro, with high-methane emission reservoir 0.00 0.00

hydro, with moderate-methane emission reservoir 0.00 0.00

hydro, with low- or no-methane emission reservoir 0.00 0.00

wind 0.00 0.00

geothermal 0.00 0.00

natural gas

oil-fired

coal-fired

nuclear

hydro, with high-methane emission reservoir

hydro, with moderate-methane emission reservoir

hydro, with low- or no-methane emission reservoir

wind

solar

geothermal

biomass

other

0.00%

24.91%

0.0016%

0.00%

0.00%

Electricity power generation base load mix
Generation mix by 

source

24.59%

0.49%

40.80%

8.40%

0.00%

0.66%

0.00%

Nat. gas 8.4% 11.04

Oil 0.5% 0.98

Coal 24.6% 59.29

Biom/Oth 0.7% 0.00

71.31

0.00

Arcane calculations for electricty 

GHGs

Gross-up factor for primary energy

(incl. combustion & delivery loss)

2.84

3.02

3.26

Composite gross-up for 

electrical primary energy, 

based on generation mix, 

assuming only delivery 

losses for nuclear or hydro 

Note: Only emissions from non-

renewables are included. Emissions 

for biomass and other fuels are 

assumed to be zero, as per IPCC.

kg. GHG / GJ for elec.

GHG fuels 

as % of all 

GJ

kg. GHG 

per GJ 

primary

2.12

Fuel type



File B:

Information related to 

individual projects, and 

self-assessment

File B
51



 File B provides information on individual projects that are consistent 

with the parameters established in File A:

 One single File A can be linked to many File Bs;

 The proposed project may consist of any or all of the up to 3 

occupancy types defined in the A File;

 The architect cannot change the regional context findings, nor the 

weights or benchmarks established in File A;

 File B provides an IDP process worksheet that has hyperlinks to the 

assessment requirements.

 File B also allows designers to carry out self-assessments of their 

project;

 Finally, a third-party assessor can modify or accept the self-

assessment.

File B overview

File B
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Basic B 

worksheet for a 

hypothetical example

File B

This project includes 

Residential 

apartments, Offices

and Indoor Parking

User can select 

Target or Self-

Assessed scores

Revision date: Titles

Click value

Enter / revise text

City and country location for 

weights and benchmarks.

Select Target or 

Self-assessment scores

Select total scores on whole 

building or pro-rated individual 

occupancy scores.

Phase

Version of system selected 

(scope)

Content type

OK

OK

OK

New construction or renovation OK

Threshold for tall building, floors 

above grade

Assumed life span

Amortization rate for existing 

materials that are used.

"Large Project" size definition, in 

m2 gross building area.

Type of currency

Score required for mandatory 

criteria

SBTool 2012 B File: Project Info and Assessment 
for Megaplex, Amiel, Atlantis

Amiel, Atlantis

Building assessments may be carried out in Design or Construction or 

Operation phases.

Credit can be given for the re-use of existing structures and their materials, 

depending on the age of the existing structure. 

The default content used in File A for benchmark and other information is 

based on generic conditions (more or less Canada), expressed in English. 

File A can also be set to allow a local content and/or language to be used.

Maximum
The Maximum scope version contains 103 potentially active criteria for 

building assessment for the settings selected.

Green OK marks at left indicate the three (maximum) active 

occupancies that have been selected in the InitialSpec 

worksheet, from the potential occupancy list established in 

File A.  Note that self-assessments carried out in this (B) file 

are only valid for these active occupancies.  If there are no 

green OK marks, go to InitialSpec to establish actual 

occupancies in the project.

0.00%

The assumed life span is used to convert absoulte value of embodied 

energy and emissions to an annualized basis.

Lobby, parking etc.

25

Offices

Both Target and Self-Assessment evaluations can be made at the level of a 

single score for the whole project or by using the pro-rated sum of individual 

occupancies, where this is applicable.

Target scores may be established by the designer or client, while Self 

Assessments are made by the designer at a stage when complete 

performance data is available.  Third party assessors are then able to 

review and modify assessment scores.

This 'B' file contains data about a specific new construction project called Megaplex with a total gross area above and below grade (initial 

estimate) of 33800 m2. The project is located in Amiel, Atlantis, has an estimated lifespan of 75 years, and will contain Residential apartments, 

Offices, Lobby, parking etc..

Most basic parameters in this File including scope, phase, new v. renovation, occupancy types, life-span and thresholds for project size and 

height, were established in File A.  Choices with respect to actual project occupancies, area, height and system types can be made in the 

InitialSpec worksheet of this file, as long as choices made and information entered is consistent with the criteria established in File A.

The eligible occupancy types 

shown at right were established in 

the SBT-A Region file. 

75

Generic

New Construction

Self-assessment 

scores

Residential apartments

Design Phase

Whole building basis

06 February 2012

As defined in the 'A' file of this set, this is SBTool Maximum version and, based on the specific site and project characteristics. There are 101 

active Project criteria.  Specific project information is to be provided in this file by the architect and/or developer

Hide inoperative rows

in the whole system

(wait at least 30 sec.)

Macros
Open all hidden rows

in the whole system

Mandatory items (set on the Weight worksheet, see also see Issues 

worksheet) are parameters of exceptional importance.

"Large Project" size definition, in m2 gross building area.

3

EUR

25,000

The type of currency used is applicable to cost criteria.

Buildings below this height inactivate certain criteria that are relevant to tall 

buildings.

..

Hide inoperative rows in 
the whole system 

Open all hidden rows in 
the whole system 

Select targets or 

results based on whole 

building or on pro-rated 

individual occupancy 

values
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Final 

weights 

taking into 

account 

specific site 

and project 

features

! " !

This worksheet lists parameters that are applicable to Design Phase assessment of GMS Project 1, 

Guimaraes, Portugal.  Some parameters may be weighted to zero depending on site context or project 

features, such as occupancy type, size, height etc.  These are marked at left. Links are also provided to 

KeySteps and Context worksheets.

Active parameters and weights adjusted for specific site and project 

characteristics of GMS Project 1, Guimaraes, Portugal

Maximum 

version

K
e
y
S

te
p
s

C
o
n
te

x
t

A
c
ti
v
e
 ?

9.3%

4.9%

A

A1 Site Regeneration and Development

Assessment of project and building performance

Site Regeneration and Development, Urban Design and Infrastructure

1.2%

1.5%

0.5%

0.7%

! A1.5 Remediation of contaminated soil, groundwater or surface water.

! A1.6 Shading of building(s) by deciduous trees.

! A1.7 Use of vegetation to provide ambient outdoor cooling.

! A1.8 Reducing irrigation requirements through the use of native plantings.

0.5%

0.5%

2.2%

! A1.12 Provision and quality of bicycle pathways and parking.

! A1.13 Provision and quality of walkways for pedestrian use.

A2 Urban Design

1.2% ! ! A2.3 Impact of orientation on the passive solar potential of building(s).

0.6%

0.4%

! A2.5
Impact of site and building orientation on natural ventilation of building(s) during warm 

season(s). 

! A2.6
Impact of site and building orientation on natural ventilation of building(s) during cold 

season(s). 

File B: criteria 

remaining 

active, 

depending on 

building 

characteristics
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Design Phase Target scores

45
Max. potential 

low-level 

parameters:
53

N.A.
Active low-level 

mandatory 

parameters:
7

Active 

Weights

Weighted 

scores

A 15.9% 3.8

B 37.0% 3.3

C 32.0% 3.4

D 5.8% 3.3

E 3.9% 3.0

F 3.7% 3.2

G 1.7% 2.4

3.39

Assumed life span is 75 years, and 

monetary units are in EUR

Amortization rate for embodied energy of 

existing materials is set at 0 %

With current context and building data, 

the number of active low-level 

parameters is:

Cost and Economic Aspects

W e I g h t e d   p r o j e c t   s c o r e    

The number of active mandatory 

criteria with a score of less than 3 is:

To see a full list of Issues, Categories and Criteria, go to 

the ParametersB worksheet.

Site Regeneration and Development, 

Urban Design and Infrastructure

Energy and Resource Consumption

Environmental Loadings

Indoor Environmental Quality

Performance target level is Good Practice or better

Target scores for GMS 
Project 1, Guimaraes, 

Portugal

Whole building basis

Mid-size version

Social, Cultural and Perceptual Aspects

SBTool 2013

Service Quality

Project Information

   Relative Performance Target B

! "! #

$"! #

%"! #

&"! #

' "! #

( "! #

) #

*#

+#

, #- #

. #

/ #

0 = Acceptable Practice; 3 = Good Practice; 5 = Best Practice 

0123145#6 17895:#; <#=3>?1#@: :A1:##

! "

#"

$"

%"

&"

' "

( "

Assessment Results
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Absolute results

  By area 

1 0.3 33.3 GJ/m2*maph

2 14 1598 kWh/m2*maph

3 681 77689 kWh/m2*maph

4 893 101921 kWh/m2*maph

7 907 103520 kWh/m2*maph

8 5.6 634.20 kWh/m2*maph

9 0.16 17.76 m3/m2*maph

10 1.42 161.72 m3/m2*maph

11 77.4 8831.39 kg/m2*maph

12

13 0%

Total present value of 25-year life-cycle cost fot total project, EUR per m2.

Net annual consumption of primary (source) non-renewable energy for building operations, ekWh/m2*yr.

Net annualized primary embodied energy and annual operating primary energy, kWh/m2*yr.

Total on-site renewable energy used for operations, kWh/m2*yr.

Net annual consumption of potable water for building operations, m3 / m2 * year

Annual use of grey water for building operations, m3 / m2 * year

2800 EUR

Proportion of gross area of existing structure(s) re-used in the new project, percent

Net annual GHG emissions from building operations, kg. CO2 equivalent per year

   Absolute Performance Results

These data are based on the Self-Assessment values By area & occupancy

Total net consumption of primary embodied energy for structure and envelope, GJ/m2

Net annualized consumption of embodied energy for envelope and structure, kWh/m2*yr.

Net annual consumption of delivered energy for building operations, kWh/m2*year
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Design Phase Target scores

45
Max. potential 

low-level 

parameters:
53

N.A.
Active low-level 

mandatory 

parameters:
7

Active 

Weights

Weighted 

scores

A 15.9% 3.8

B 37.0% 3.3

C 32.0% 3.4

D 5.8% 3.3

E 3.9% 3.0

F 3.7% 3.2

G 1.7% 2.4

3.39

  By area 

1 0.3 33.3 GJ/m2*maph

2 14 1598 kWh/m2*maph

3 681 77689 kWh/m2*maph

4 893 101921 kWh/m2*maph

7 907 103520 kWh/m2*maph

8 5.6 634.20 kWh/m2*maph

9 0.16 17.76 m3/m2*maph

10 1.42 161.72 m3/m2*maph

11 77.4 8831.39 kg/m2*maph

12

13 0%

Total present value of 25-year life-cycle cost fot total project, EUR per m2.

Net annual consumption of primary (source) non-renewable energy for building operations, ekWh/m2*yr.

Net annualized primary embodied energy and annual operating primary energy, kWh/m2*yr.

Total on-site renewable energy used for operations, kWh/m2*yr.

Net annual consumption of potable water for building operations, m3 / m2 * year

Annual use of grey water for building operations, m3 / m2 * year

2800 EUR

Proportion of gross area of existing structure(s) re-used in the new project, percent

Net annual GHG emissions from building operations, kg. CO2 equivalent per year

Assumed life span is 75 years, and 

monetary units are in EUR

Amortization rate for embodied energy of 

existing materials is set at 0 %

With current context and building data, 

the number of active low-level 

parameters is:

Cost and Economic Aspects

W e I g h t e d   p r o j e c t   s c o r e    

The number of active mandatory 

criteria with a score of less than 3 is:

To see a full list of Issues, Categories and Criteria, go to 

the ParametersB worksheet.

Site Regeneration and Development, 

Urban Design and Infrastructure

Energy and Resource Consumption

Environmental Loadings

Indoor Environmental Quality

Performance target level is Good Practice or better

   Absolute Performance Results

Target scores for GMS 
Project 1, Guimaraes, 

Portugal

Whole building basis

Mid-size version

Social, Cultural and Perceptual Aspects

SBTool 2013

Service Quality

Project Information

   Relative Performance Target B

These data are based on the Self-Assessment values By area & occupancy

Total net consumption of primary embodied energy for structure and envelope, GJ/m2

Net annualized consumption of embodied energy for envelope and structure, kWh/m2*yr.

Net annual consumption of delivered energy for building operations, kWh/m2*year

! "! #

$"! #

%"! #

&"! #

' "! #

( "! #

) #

*#

+#

, #- #

. #

/ #

0 = Acceptable Practice; 3 = Good Practice; 5 = Best Practice 

0123145#6 17895:#; <#=3>?1#@: :A1:##

! "

#"

$"

%"

&"

' "

( "



 We have developed a simple IDP support tool for project 

managers;

 It was developed under contract to Natural Resources 

Canada and UNEP (Paris);

 It is located in File B and is a simple checklist on an Excel 

spreadsheet;

 As with all iiSBE tools, it is designed to allow easy insertion 

of local languages and criteria.

An IDP Support Tool
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1. Consider program logic, renovation options and site issues

2. Set performance targets

3. Develop a building information model (BIM)

4. Undertake passive solar design and optimize envelope design

5. Maximize use of renewable energy

6. Use efficient systems to handle residual energy-using requirements

7. Construct and then commission key systems

8. Ensure effective operational management

iiSBE approach for a more 

comprehensive process (overview)

Trias Energetica

58



Simplified overview of IDP process for a new building

Functional 

program

Orient & locate 

fenestration for 

passive solar

Baseline 

schematic 

design

Develop 

detailed 

design

Moderate 

performance 

version

High 

performance 

version

Selected  

schematic 

design

Maximize 

use of 

renewables

Use high 

efficiency 

HVAC for 

residual loads

Completed 

detailed 

design

Performance 

targets

Selected site

Design 

team

Building 

Information 

Model (BIM)

Review & 

select

Operate

Construct & 

commission

Carry out 

energy 

simulations
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Simplified 

overview 

of IDP for   

renovation 

process

Existing building

Not suited for rehab, 

but some materials 

OK

Suited only for 

demolition / 

dismantling

Bundle renovation tasks 

and consider a floor-by-

floor approach to 

minimize disruption to 

existing operations.

Suited for renovation

Set performance 

targets

Establish process

Construct and 

commission

Acceptance

Re-use existing 

materials and 

components if 

sound (may 

need review by 

engineer).

Inspect & 

Assess

Relocate tenants in 

adequate temporary 

accommodation.
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Establish 
specific 

performance 
goals

Larsson / iiSBE 2009

Carry out a 
preliminary 

energy 
analysis 

Carry out 
preliminary 

performance 
assessment

Develop 
functional 

requirements

Ensure that 
development 
permit will not 
restrict design

Agree on 
relative issue 

priorities

Develop 
detailed interior 
environmental 
specifications

Pre-design phase

Select and 
form the 

integrated 
design team

Develop concept design(s)

Obtain 
information 

about the site

Transition

Examine site 
issues

Review 
functional 

requirements

Select

concept 
designs for 

further 

development

Integrated 
Design 
Process

Iteration(s) in design

Design / Construction team tasks

Owner / investor

Design / Construction team charrettes

Ensure that 
the team has 
some prior 
experience 
with high 
performance 
and includes 
at least an 
energy expert

Reduce excess 
area or volume 
assumptions

Discuss project with local 
stakeholders and carefully 
consider their views.

Select site with good access 
to public transport

Avoid site with high ecological or 
agricultural value 

Select site with existing structure 
that can suit requirements

Consider mixed 
uses in 
development

Develop a conventional concept 
design to provide a reference; 
develop also a concept design for 
at least one high-performance 
option

Optimize plan and volumetric 
efficiency

Minimize structural waste by lean 
design

Use thermal mass diurnal thermal 
storage

Select as least 
one high-
performance 
variant as well 
as conventional 
model.

Optimize sun and wind by 
orientation and massing
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A linear 

representation 

of the IDP 

process 

(1 of 3) 



Carry out 
daylighting, IAQ 
and ventilation 
assessment

Carry out a 
detailed 
energy 

simulation 

Carry out a 
Life Cycle 

Cost 
Analysis (LCC)

 Perform Life-
cycle analysis 

(LCA) for 
embodied 

en./emissions

Perform a final 
detailed 
energy 

simulation 

Do a final 
capital cost 

check

Complete working 
drawings and 

specifications

Develop preliminary building 

envelope design Select

one concept 

design for 

detailed 

development

Develop preliminary lighting 

and power system design

Develop preliminary design 
for ventilation, heating and 

cooling systems

Develop 

preliminary 

fenestration 
design

Iteration(s) in design

Cooling system options:
  Direct or indirect evaporative
  Desiccant or evaporative
  Evapotranspiration wi. vegetation
  Direct or hybrid radiative cooling 
  Night cooling
  Earth-to-air heat exchanger
  Ground water, sea or river water

For resideual loads, use high-
efficiency, fans chillers, boilers, 
motors; maximize system efficiencies

Optimize energy-efficiency of 
lighting including luminaire, lamp, 
and ballast types, control systems, 
maintenance 

Provide exterior shading devices 
where effective against excessive 
solar gain

First consider solar DHW, solar space 
heating, PV, earth energy

Reduce envelope heat gain 
through trees and landscaping

Reduce envelope heat gain or loss 
by thermal efficiency and 
airtightness of envelope

Optimize window location, size and 
type to maximize daylighting while 
limiting unwanted solar gain or heat 
loss.

Consider natural or hybrid ventilation Consider using Building 
Information Model (BIM) 

protocols

Decision based 
on cost/benefit 
ratio

IDP 2
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Consider re-
used materials

Consider 
recycled 
materials

Carry out 
interim 

systems 
commissioning

Carry out final 
commissioning

Train operating
staff

Monitor 
operational 

performance

Inspect and 
correct 

deficiencies

Provide as-built 
documentation
and operating 

manuals

OperateTransition

Develop QA 
strategies for 

operation

Bid & 

negotiate

Develop QA 
strategies for 

construction & 
commissioning

Procure 
materials and 

equipment

Implement site 
ecology 

protection 
measures

 Construct

IDP 3

Operations

phase

assessment
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Overview of IDP 

process steps 

which is the 

KeySteps 

worksheet in the 

SBTool B file; 

this shows the 

highest level of 

detail

File B

Select up to 6 actors involved AR DF ME

1

1.0

The number of 

completed 

steps is 4 and 

the number of 

inactived steps 

is 134

IDP key steps are shown in a linear sequence, but some steps 

may be performed in a different sequence or may be repeated.  

You may therefore wish to change the order or content, on the 

IDPsteps worksheet. See Level 3 for detailed comments. To 

see text for inactive steps, see IDPlist worksheet.

4Relevant steps completed   

Develop a functional program, examine assumptions and establish performance targets

Links within file and to websites 

C
lic

k
 1

 t
o

 3
 a

t 

u
p

p
e
r 

le
ft

 f
o

r 
d

e
ta

il

Click and select "a" to mark each step completed

To unprotect any worksheet, go 

to Tools, then Protection.  

Password is "iDP".

Relevance (0=no, 1=yes, 2=resid., 3=renov.) 

Key process steps for
 Megaplex, Amiel, Atlantis

2.0 Assess site characteristics

3.0 Assess any existing structures and materials that may be re-used

4.0 Assemble the design team

5.0 Develop Reference design and benchmarks

6.0 Hold an initial Design Workshop

7.0 Develop Concept Design

8.0 Consider site development issues 

9.0 Determine building structure

10.0 Develop building envelope design

11.0 Develop preliminary daylighting, lighting and power system design

12.0 Develop preliminary ventilation, heating & cooling and wet services designs

13.0 Decide on major design options for detailed development

14.0 Screen non-structural materials for environmental performance

15.0 Complete design and documentation

16.0 Develop QA strategies for construction and operation

17.0 Site takeover, existing building decontamination & deconstruction, excavation & foundations

18.0 Complete above-grade construction

19.0 Prepare a set of as-built construction documents

20.0 Operate and maintain the building

21.0 Carry out post-occupancy evaluation and monitor  performance

IDP 

worksheet 

within SBTool
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Details of IDP Steps and sub-steps 

Use blue clickable boxes to 

select actors to be involved in 

each step from list below

To unprotect 

any worksheet, 

go to Tools, 

then Protection.  

Password is 

"iDP".

Key process steps for

 Megaplex, Amiel, Atlantis

EC PM ! !

GE ! ! "
1.09

Carry out an Environmental Impact Assessment, based on preliminary assumptions 

about the site characteristics, building program, size and location on the site.

DF AR PM

CL "
Prepare a Functional Program and Performance Goals Report, including a completed 

File B of SBTool.
1.10

2.0

UP CL ! !

AR # ! "
Assess the suitability of the site in terms of easy access to good public transportation 

services.

Assess site characteristics

2.01

UP CL !

AR "
Assess the suitability of the site in terms of access to commercial and public services, 

recreation and public green space.
2.02

GE !

ST ! "
Assess erosion potential of surface soils and soil stability and bearing strength of sub-

surface soils.
2.04

EC ! !

GE # ! "
Assess the ecological quality of the site.  Report on results in ContextB worksheet.2.05

EC EC ! !

CL # ! "
This is a brownfield site, take steps to remediate conditions (see ContextB).2.06

GE ! !

! "
Examine soil for presence of radon.2.07

AR !

"
Identify any features in adjacent properties that may place constraints on the design of 

the subject building.
2.08

AS ! !

UP ! "
Measure typical Sound Level (Leq) at the noisiest site boundary.  Report on results in 

ContextB worksheet.
2.09

Yellow and blue circles are 

hyperlinks to relevant websites 

and other worksheets
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Earlier versions of SBTool work have influenced 

national systems being used in Italy, Czech 

Republic, Spain and Portugal.

Applications of SBTool
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 In 2002 ITACA, the Federal Association of the Italian Regions,  adopted the GBC 

methodology as basis to develop an institutional assessment system for 

residential buildings: Protocollo ITACA;

 Main objective of the association is to promote and disseminate the good 

practices for the environmental sustainability and to develop common policies for 

the Regions (the environment falls within regional competence).

 The aim of ITACA was to establish an objective set of requirements to define 

green building and to develop a simple assessment method to measure the 

environmental performance of buildings necessary to improve policies on 

sustainable building;

 The Green Building Challenge (GBC) method and its software tool (now SBTool) 

was found to give local authorities the ability to adapt the tool to their own 

conditions and priorities;

 The “Protocollo ITACA” was officially adopted by ITACA  in January 2004, and is 

now the reference rating system of the regional authorities in Italy.

SBTool in Italy
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 As with all implementations of GBTool or 

SBTool, the assessments are carried out 

with reference to locally meaningful 

benchmarks and weights, while results are 

expressed both as absolute results, and as 

relative performance using the minimum 

acceptable benchmark as a reference; 

Protocollo ITACA

 An important factor in the success of the Protocollo ITACA has been 

the role of iiSBE as an international body overseeing the activities of 

iiSBE Italia, and the partnership with the CNR and universities;

 Another significant step was the decision to reduce the number of 

parameters from the potential maximum of 118 to to 65;

 A more compact version, using 25 criteria was developed, and a still 

smaller version with 12 criteria now exists;
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SBTool CZ
SBToolCZ 2010 version for residential buildings in the design phase has in total 

33 criteria. Structure of the set of assessment criteria is divided in accordance 

with principles of sustainable construction into three basic groups: 

(1) Environmental, 

(2) Social, 

(3) Economics and Management. 

These issue areas are complemented by a fourth group: 

(4) Locality. 

Assessment of the locality (building site and its surroundings) is separated from 

the building performance evaluation in concordance with the German approach 

in the BNB methodology. 

The criteria accords to Czech and European standardization, reflects the 

outputs of CEN TC 50. The core indicators of the SB Alliance are also 

incorporated. 
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SBToolPT - Core
SBToolPT

 To develop a regional system adapted to the national context based on 

the global SBTool methodology;

 To be harmonized with the CEN/TC350 standards “Sustainability of 

Construction Works - Assessment of Environmental Performance of 

Buildings”; 

 Include the three dimensions of sustainable development;

 Provide a list of parameters that is wide enough to include the most 

important building impacts and at the same time as compact as 

possible for practical use.

Goals of the system

 SBToolPT-H (method for residential buildings) was the first developed 

module and it is in application in Portugal since 2007;

 At the moment, modules for office buildings, tourism buildings and urban 

planning are under development.
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SBTool used for 

large development 

competition
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Application of the 

SBTool framework to 

an invited competition 

for a large 

development in 

Monaco 
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 The use of SBTool as a rating system for certification of buildings 

requires calibration of weights and benchmarks to suit local 

conditions, and this involves considerable time and effort;

 But the system can also be used by a client to identify its specific 

performance requirements for competitions or long-term portfolio 

development;

 We followed this approach in a major invited competition in Monaco 

which involves an extension of 11 hectares into the sea in the middle 

of the urban area;

 This approach allowed the client to be very specific and also 

provides clarity for the competing teams.

 This was an invited competition for five international teams.

Monaco background
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Principauté de Monaco Projet d'urbanisation en mer :  comparaison générale des soumissions V18, 28 mai

avril 2008         

SBTool - score autoeval

SBTool - score finale

Observations sur 
l'utilisation de SBTool

Critères
Case grisée (gauche) = note 
révisée

A 30.1%

Site, implantation, 
développement urbain et 
marin

A1 21%
Choix de l’implantat ion en 

mer et  contexte m arin.

A1.1 1.9%
Préservation de la qualité 

écologique des zones sensibles.
-1.0

La distance minimale entre le pied 
sous-marin de la fondation des 
ouvrages et le tombant corallien 
des Spélugues est de 5 m.  Ces 
distances sont reportées sur les 
deux plans.. .

0.0
PF respecté… une distance 
supérieure à 56 m entre l'extension 
et les zones sensibles.

0.0 50 m.; PF respecté 0.0
PF; Voir plan masse et documents 
graphiques

3.0 100 m

A1.2 1.2%

Préservation de la qualité 

écologique des fonds marins durs 

découverts.

3.0

Les fonds durs découverts 
actuellement et qui ne le seront plus 
après la réalisation du Projet sont 
localisés entre le Grimaldi Forum et 
les plages du Larvotto. 
Conformément au plan joint, la 
surface de fonds durs occupée par 
l'emprise du Projet est de 8,7%.

4.0
0% fonds durs sont occupés par 
l’emprise effective des fondations.

0.0
5%; oir figure 42 du document PE-
CBC-520.

2.5

10%; L'étude d'impact dénombre 
1,6 ha de substrats durs recouverts 
pour sur les 20,5 ha Monégasques 
soient une occupationde 7,8 %. La 
constitution d'enrochements (9 ha) 
et d'habitats artificiels vient 
compenser cette occupation.

4.0

0%; Ainsi que l'indiquent les plans 
des fondations des Cordons et du 
Quartier Marin, la totalité des 
emprises reposent sur les fonds 
durs actuellement recouverts de 
sédiments.

Bilan comparatifs
de l'ensemble de projets

3,6

SBTool a été employé comme prévu.

3,9

4,5

Le dossier réalisé de version des textes 
de SBTool est dans la soumission, et 
inclut l'information supplémentaire 
détaillée jusqu'à C1.2.

Il y a seulement une version imprimée du 
dossier réalisé de SBTool dans la 
soumission.  Plusieurs points étaient plus 
hauts que 5.0 et ceux-ci ont été donc 
réduits.

3,2

Observations
générale

SBTool a été employé comme prévu..

3,3

3,74,13,8

2,83,5

Equipe EEquipe DEquipe A Equipe B Equipe C

Ils ont utilisé l'outil correctement et ont 
également fourni des informations 
supplémentaires très étendues et 
détaillées pour chaque critère.

Deux bras entourent une île centrale 
carrée qui contient un parc public du 
marché ouvert avec des vues du Monaco. 
L'impression globale est très urbaine et 
ordonnée, avec un bon accès piétonnier 
le long des secteurs de bord de mer.

Deux éléments linéaires sont divisés par 
un canal mais liés par plusieurs éléments 
de logement et un pont, tous bien reliés 
au secteur urbain existant. Les éléments 
traversiers peuvent porter des mbrs 
importantes sur les zones inférieures.

Beaucoup d'éléments divers sont reliés 
au continent par une presqu'île. Les 
grands espaces ouverts semblent 
inhospitaliers et créent yn paysage urbain 
'décousu'. Les résidants de la "péninsule" 
auront des vues faibles de la mer. 

Trois sous-éléments sont reliés à la 
bande de terre et au grand élément 
assurant le lien avec le continent. Le plan 
urbain et dense et semble bien 
fonctionner mais des secteurs 
commerciaux sont dispersés le long de 
bords de mer.

Cet arrangement place plusieurs 
éléments séparés loin du rivage. Un de 
ces éléments est sans issue à ses 
extrémités alors que d'autres sont reliés 
par des ponts. Pour les marcheurs, les 
distances à parcourir pourraient être 
assez longues.

L'utilisation du rembliai comme base pour 
le bras externe peut réduire des 
écoulements de l'eau.
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The system is complex and adjustable, so there are opportunities for 

problems. Please follow these steps and precautions:

1.Open both File A and File B of the “Maximum Generic” version at the same time.  

This is necessary when developing occupancy and location criteria in File A, 

because File B (for specific projects) obtains all its information from File A.  After 

File A is fully developed, then the links with File B can be severed and many File 

B’s can be distributed to multiple users using these settings;

2.Always remember to re-name both File A and B to suit your application and to 

do so while both files are open;

3.Now decide on what scope to use. Assuming that the assessments will be 

carried out in the Design phase, the Maximum version provides up to 115 

potentially active criteria, but we recommend that the Minimum scope version (12 

potentially active criteria) or the Mid-size version (between these two) be used. 

Remember that a small number of active criteria permits a more focused 

assessment and reduces the workload. These settings are made on the Basica

worksheet;

Key procedures to ensure success and to avoid tears

Review of Key Procedures
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4. Decide what occupancy or occupancies will be included.  Up to 3 occupancies can be 

handled, reflecting the needs of multiple-occupancy buildings.  A single occupancy 

reduces the workload;

5. Now press the Macro button on the BasicA worksheet to hide unneeded rows 

throughout File A.  All content relevant to the potentially active criteria will remain 

visible;;

6. Decide if the default English generic content will be used, or if Local content is 

wanted for all or part of the content.  This setting is changed on the BasicA worksheet 

and all worksheets are set up to allow entry of Local content.  Note that the English 

generic content should certainly not be considered to be valid for any particular 

occupancy type or location, but is shown so that users can see how the system work;

7. Now look at the contents of the Bmk (Benchmark) worksheets to see what specific 

content should be altered to suit your occupancy type or location, and make the 

appropriate changes;

8. After working, always save both files.

There are many other points to cover, but these are the most important.

Key procedures to ensure success and to avoid tears
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Contacts & Info

 http://www.iisbe.org

 Luis Bragança (President), braganca@civil.uminho.pt

 Nils Larsson (XD), larsson@iisbe.org
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A CIDADE COMO SISTEMA COMPLEXO

Giovana Ulian 



A Cidade como Sistema Complexo

PhD. Eng. Giovana Ulian

Biossplena Projetos Ecodinâmicos

Aplicação de instrumentos da política urbana por meio de

parcerias público-privadas
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A Cidade como Sistema Complexo Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL

HORIZONTAL

PÚBLICA 

OBRAS

FAZENDA

SAÚDE

EDUCAÇÃO

MOBILIDADE

ESPORTES

TURISMO E CULTURA

AÇÕES SETORIAIS

AÇÕES 

TRANSVERSAIS
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A Cidade como Sistema Complexo Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

O que é uma 
CIDADE 

COMPLEXA?
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A Cidade como Sistema Complexo
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

O que é uma CIDADE COMPLEXA?

Mobilidade

Lazer

Comércio Industria

Serviços

Habitação

É o fenômeno resultante da 

DIVERSIDADE DE 

USOS que movimentam 

uma cidade em diversas 

dimensões, fazendo-se 

necessário o equilíbrio dos 

impactos do 

funcionamento, do 

crescimento e das 

necessidades das pessoas 

que nela coabitam.

82



Demanda 

Imobiliária

Tratamento de 

Resíduos

Gentrificação
Congestionamentos

Crescimento  

Demográfico

DESAFIOS nas Cidades Complexas

Priorizar necessidades, 

melhorar a eficiência das 

ações pública, otimizar a 

participação cidadã são 

estratégias para o 

desenvolvimento urbano 

e devem pontuar a 

tomada de decisões.

! ! !

! !

A Cidade como Sistema Complexo
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas
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COMO 

PRIORIZAR???? 

A Cidade como Sistema Complexo

ANALOGIA 

COM CORPO 

HUMANO

Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas
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Visão 

Compartilhad

a 

da Cidade

Políticas

Públicas

Qualidade 

de Vida

Bem-

estar 

Social 

Melhores condições de vida favorecendo realizações progressivas

Maior bem-estar social gera mais expectativas na qualidade de vida

Fonte:

Prof. Edison Duran Lucerna

Visão  COMPARTILHADA da Cidade

A Cidade como Sistema Complexo
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

O
 q

u
e 

fa
ze

m
o

s
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A Cidade como Sistema Complexo Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

QUALIDADE DE VIDA  + POLÍTICAS PÚBLICAS + BEM-

ESTAR SOCIAL

SENSO DE 

PERTENCIMENTO

+
IDENTIDADE 

ESPÍRITO COMUNITÁRIO

PÚBLICA + PRIVADA + ACADÊMICA

Visão  COMPARTILHADA da Cidade
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A Cidade como Sistema Complexo
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

ESTRATÉGIAS para estimular o envolvimento da comunidade

URBANISMO ARQUITETURA PAISAGISMO

ESPAÇOS URBANOS DE QUALIDADE
Estratégias de ocupação 

INTEGRADAS e 

COMPLEMENTARES

Oferecimento de 

OPORTUNIDADES em 

condições de EQUIDADE 

PÚBLICOS   PRIVADOS                        

USOS
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A Cidade como Sistema Complexo
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

10 principios norteadores para desenvolver projetos integradores

PRIORIDADE 

PEDESTRE
Um local acolhedor e 

seguro feito para as 

pessoas

USO MISTO
Mistura de moradia e 

trabalho – Cidade completa

ESPAÇOS 

PÚBLICOS
Atraentes e seguros

Atraentes e seguros

DIVERSIDADE DE 

MORADORES
Todas as idades, todos os 

orçamentos e tamanhos  de 

famílias - Cidade Complexa SENSO DE 

COMUNIDADE
Construir um endereço onde 

as pessoas se encontrem -

Cidade Convívio

Fonte: adaptado de Pedra Branca- Cidade Criativa
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A Cidade como Sistema Complexo
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

10 PRINCIPIOS NORTEADORES para desenvolver projetos integradores

ESTILO DE VIDA

Comunidade Planejada

DENSIDADE 

EQUILIBRADA

Cidade Compacta

HARMONIA
Entre a natureza e 

as amenidades 

urbanas
SUSTENTABILIDADE

E alta performance do 

ambiente construído

CONETIVIDADE

Fonte: adaptado de Pedra Branca- Cidade Criativa
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A Cidade como Sistema Complexo
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

Resposta EFICIENTE as necessidades dos Cidadãos

CONJUNTO DE RESPOSTAS URBANAS

Adaptáveis as necessidades 

de desenvolvimento da 

população : RESILIÊNCIA

Conhecer o Mercado / Definir  Vocações/ Fortalecer Identidade / Envolver as 

Pessoas / Envolver ao Poder Público / Definir Estratégia Fundiária / Estabelecer 

condições de Associatividade/ Pacto social da Cidade que Precisamos

Preservação do acervo e 

capital cultural e diverso dos 

cidadãos: PATRIMÔNIO 

Capaz de atender 

diversidade de demandas: 

INOVAÇÃO

+ +
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INSTRUMENTOS URBANÍSTICOS PREVISTOS

NO ESTATUTO DAS CIDADES

Mírian Lacerda de Brito



Instrumentos urbanísticos 

previstos no Estatuto das 

Cidades

Mírian Lacerda de Brito

Advogada

Mestranda em Geografia pela UFES
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Constituição Federal de 1988

• Reforma Urbana

• Artigos 182 e 183

• Função Social da 

Propriedade e da Cidade

• Responsabilidade 

municipal
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Estatuto da Cidade

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;

III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo 

de urbanização, em atendimento ao interesse social;

IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;

[...]

XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a valorização de

imóveis urbanos.
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Estatuto das Cidades

Art. 4º Instrumentos da Política Urbana: Planejamento

I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 

desenvolvimento econômico e social;

II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões;

III – planejamento municipal, em especial:

a) plano diretor;

b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;

c) zoneamento ambiental;

d) plano plurianual;

e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;

f) gestão orçamentária participativa;

g) planos, programas e projetos setoriais;

h) planos de desenvolvimento econômico e social

Planos 

físicos

Instrumentos 

econômicos
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Estatuto da Cidade

Art. 4º: Instrumentos da Política 

Urbana:

IV – institutos tributários e

financeiros:

a) imposto sobre a propriedade

predial e territorial urbana IPTU;

b) contribuição de melhoria;

c) incentivos e benefícios fiscais e

financeiros;

96



Estatuto da Cidade
Art. 4º: Instrumentos da Política Urbana:

[...]

V – institutos jurídicos e políticos;

VI – estudo  prévio de impacto ambiental (EIA) e 
estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV).
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Instrumentos 

jurídicos e 

políticos de 

atuação  

urbanística 

(art. 4º e afins)

•ZEIS

•Direito de Preempção

•Outorga Onerosa do Direito de Construir 

(solo criado)

•Transferência do Direito de Construir

•Operações Urbanas Consorciadas

•Estudos de Impacto de Vizinhança
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ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social
• Permite a flexibilização dos parâmetros

estabelecidos nas leis de
parcelamento, de uso e de ocupação
do solo, visando à moradia de
interesse social.

• Promove a incorporação dos espaços
urbanos da cidade clandestina:
favelas, assentamentos urbanos
populares, loteamentos irregulares e
habitações coletivas (cortiços), à
cidade legal.

Por esse instrumento, fica reconhecido pela ordem jurídica da cidade,

onde visando atender à sua função social, as áreas ocupadas pela

comunidade de baixa renda devem ser utilizadas para fins de habitação de

interesse social.
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Direito de Preempção
O Direito de Preempção (ou

direito de preferência) consta nos

artigos 25 a 27 do Estatuto da

Cidade, sendo um instrumento

obrigatório no plano diretor, que

determina a preferência do

Poder Público Municipal na

compra de imóveis.

O plano estabelecerá as áreas de interesse do Município 

para a aquisição de propriedades (PONTES et al, 2012, 

p. 129).
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Direito de Preempção
O poder público municipal tem preferência na aquisição do

imóvel urbano colocado à venda no mercado. Pode ser exercido

sempre que o poder público necessitar de áreas para:

• Regularização Fundiária

• Programas de HIS

• Reserva Fundiária

• Expansão Urbana

• Equipamentos Urbanos

• Espaços Públicos

• Preservação Ambiental

• Preservação do Patrimônio Histórico
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Outorga Onerosa do Direito de Construir

Instrumento de financiamento:

Outorga onerosa do direito de

construir (solo criado) - a

maneira de financiar a

operação urbana é vendendo

potencial construtivo adicional.

Consta nos artigos 28 a 31 do Estatuto das Cidades, sendo um

instrumento redistributivo, pois nas áreas onde há demanda para

construção ou alteração de uso, o Poder Público Municipal pode

compensar os benefícios da urbanização com o solo criado

(PONTES et al, 2012, p. 131).
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Outorga Onerosa do Direito de Construir

A outorga onerosa do direito de

construir, é instrumento que amplia

o direito de construir, que poderá

ser exercido acima do coeficiente

básico adotado (pode ser igual em

toda a área urbana ou distinta

conforme as especificidades da

zona urbana), bem como permite

a alteração do uso do solo,

sempre mediante contrapartida.
O plano diretor definirá os limites máximos a serem atingidos pelos 

coeficientes de aproveitamento considerando: a proporcionalidade entre a 

infra-estrutura existente e o aumento de densidade esperada em cada 

área.
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Outorga Onerosa do Direito de Construir

• Criação de um coeficiente básico de aproveitamento, e

quando for construir acima deste, o proprietário terá que

dar uma contrapartida para o poder público.

• Captação dos valores advindos da dinâmica imobiliária

para redistribuição na cidade.

Separação entre o direito de propriedade

e o direito de construir – este outorgado

pelo Poder Público mediante

contrapartida financeira.
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Outorga Onerosa do Direito de Construir

Solo criado = Direito de construir

acima do coeficiente de

aproveitamento básico, mediante

contrapartida do proprietário.

Objetivamente, o coeficiente é a

relação entre a área edificável e

a área do terreno.

Sinteticamente, o poder público investe para valorizar o imóvel, o

particular paga para construir mais e o município investe em outras

áreas da cidade onde existe menor infraestrutura.
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Transferência do Direito de Construir

Consta no artigo 35 do Estatuto da Cidade, sendo a

transferência do potencial construtivo, utilizado por

proprietários de imóveis que estão impedidos por lei de

construir na área, por causa da realização de um

tombamento ou da existência de áreas verdes, por exemplo.

Neste caso, o poder público estabelece medidas

compensatórias aos proprietários, devendo o plano diretor

estabelecer em que condições será aplicado o instrumento e

em que locais do município (PONTES et al, 2012, p. 132).
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Transferência do Direito de Construir

Pode-se, por meio de lei municipal,

autorizar o proprietário de imóvel urbano

a alienar ou exercer em outro local o

direito de construir quando o imóvel for

necessário para fins de:

• Implantação de equipamentos urbanos

e comunitários

• Preservação de interesse histórico,

ambiental, paisagístico, social ou cultural

• Servir a programas de regularização

fundiária, urbanização de áreas

ocupadas por população de baixa renda

e habitação interesse social.
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Operações Urbanas

• Transação público/privado

• Ocorrem incentivos que tornam a participação direta nas 

melhorias urbanas, através do pagamento de 

contrapartidas atrativas para a iniciativa privada

• Construção de cidades democráticas e includentes

• Participação da sociedade civil

• Diversidade de espécies de Operação Urbana: intervenção

urbana / atuação urbanística

108



Operações Urbanas

Jane Jacobs (2014) demonstra a necessidade de

tratamento específico em determinadas áreas ou bairros

da cidade, a importância do envolvimento da sociedade

na manutenção e no controle urbanístico, a flexibilização

de regras muito rígidas que desconhecem rotinas diárias,

a monotonia e administração impessoal, o esvaziamento

e a deterioração de bairros inteiros, os

quais foram alguns dos

motivos para a demanda por novos instrumentos

legais e novos procedimentos na gestão urbana.
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Operação Urbana Consorciada
O Estatuto da Cidade apresenta o conceito
de operação urbana consorciada (art. 32
§1º):

“Considera-se operação urbana
consorciada o conjunto de intervenções e
medidas coordenadas pelo Poder Público
municipal, com a participação dos
proprietários, moradores, usuários
permanentes e investidores privados, com
o objetivo de alcançar em uma área
transformações urbanísticas estruturais,
melhorias sociais e a valorização
ambiental”.
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Operação Urbana

Exemplos

• Transformações urbanísticas estruturais: implantar serviços públicos,
calçar as ruas, realizar um adequado sistema de escoamento de esgoto,
eliminar valas, ampliar a rede de águas pluviais, realizar a capinação
pública, melhorar os meios de transportes.

• Melhorias sociais: Instalar postos médicos, aumentar o número de
escolas, estimular a oferta de bens e serviços de consumo, construir
centros habitacionais para a população de baixa renda.

• Valorização ambiental: Preservar o meio ambiente em geral e os
recursos naturais, bem como propiciar a valorização econômica, social,
política, estrutural e arquitetônica .

(CARVALHO FILHO, 2014, p. 222).
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Operação Urbana Consorciada
• Projeto urbano.

Se não há uma intenção clara
de transformação do território
realizada pela Operação
Urbana Consorciada, se for
só para vender potencial
construtivo, não há que se
falar de operação urbana,
há que se realizar essa
proposta de outra forma.
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A participação da sociedade civil 

na tomada de decisão
Lei do plano da operação urbana consorciada deve ser
resultado de um processo público de tomada de decisão,
de que devem participar representantes dos diversos setores
da sociedade civil, em especial, aqueles diretamente afetados
(proprietários, moradores e usuários), bem como os
investidores privados, sem olvidar da participação de outros
interessados.
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Problemática sócio-jurídica 
• Desvios de finalidade

• Valorização das localizações: expulsão de usos e 

gentrificação

• Elitização
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Diferença entre outorga e 

operações urbanas
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Estudos de Impacto de Vizinhança 
Os Estudos de Impacto de

Vizinhança (EIV) estão

previstos nos artigos 36 a

38 do Estatuto da Cidade e

no art 33, V que versa sobre

o conteúdo mínimo do plano

da OUC.

Como procedimento, o poder público avalia quais medidas serão tomadas

em relação ao empreendimento, sendo casos de EIV os empreendimentos

que apresentam potencial de modificação da rotina da área em que estão

instalados ou apresentam riscos, como barulho, problemas no sistema

viário, poluição e perigo (PONTES et al, 2012, p. 118).
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Estudos de Impacto de Vizinhança 

• Empreendimentos que na

operação causem sobrecarga

à infraestrutura urbana.

• Tenham repercussão

ambiental significativa e

alterações nos padrões de

vizinhança, paisagem,

patrimônio cultural, artístico ou

histórico do município.

Processo mais justo e democrático de desenvolvimento

urbano = não impõe ao restante da população o custo de

um crescimento urbano descontrolado.
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Considerações Finais

• Como buscar uma distribuição mais justa das

propriedades urbanas, da infraestrutura e benefícios da

urbanização?

• Como atender os interesses dos diversos atores sociais,

garantindo a participação de todos no processo decisório

urbano de forma a garantir uma cidade mais harmônica,

menos conflituosa e desigual?

• Se existe um conjunto de instrumentos urbanísticos já

instituídos, como aplicá-los e efetivá-los nas

problemáticas e situações reais diagnosticadas?

• Qual é a cidade que queremos?
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Implantação
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Questão inicial

O que motiva a utilização de uma Operação 

Urbana?
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Dilemas

• PLANO DIRETOR x OPERAÇÃO URBANA

• INVESTIMENTO PRIVADO x POLÍTICAS PÚBLICAS

• DESCENTRALIZAÇÃO x CENTRALIZAÇÃO

URBANA

• LUCRO x NOVAS INFRAESTRUTURAS URBANAS

• AUMENTO DA DESIGUALDADE x NOVAS

OPORTUNIDADES

• ELITIZAÇÃO DA CIDADE x CIDADE INCLUSIVA
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Necessidade

Os tomadores de decisão, em especial do Poder

Público, precisam entende o mercado e suas

regras de funcionamento.

125



Necessidade: Conhecer as peculiaridades do 

Mercado de Solo

As Operações Urbanas envolverão atores do

Poder Público e da Iniciativa Privada.

O primeiro, com o intuito de garantir um

desenvolvimento urbano diferenciado. O

segundo com o objetivo de uma maior

lucratividade, visto que será responsável por um

grande investimento.
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Necessidade: Conhecer as peculiaridades do 

Mercado de Solo

Questão chave: Até que ponto o Poder Público

pode exigir do privado contraprestações, sem

inviabilizar do projeto?

127



Atores na oferta de solo

Ao contrário de outros mercados, na oferta de

solo, há basicamente 3 tipos de proprietários:

1) Proprietário Usuário;

2) Proprietário Investidor;

3) Proprietário Patrimonialista.

Fonte: SCHECHINGER, Carlos Morales. Conceptos avanzados de suelo urbano. Disponível em

http://goo.gl/TAY84j. Acesso em 22.08.2016.
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Atores na oferta de solo

Em um mercado eficiente, os proprietários

investidores terão uma tendência de acumulação

de solo?

Qual dos atores são beneficiados e quais são

prejudicados em uma política de solo que tem

como base um coeficiente básico de 1,0 ou

baixo?

129



COEFICIENTE BÁSICO E LIMITE MÁXIMO

Coeficiente de aproveitamento básico: define um patamar

que corresponda à utilização básica prevista para os terrenos

urbanos. Pode ser diferentes em cada zona urbana;

Limite máximo: é aquele adicional que pode ser adquirido

para construção além do coeficiente básico. A aquisição

deste direito, se dá de diferentes formas. O Plano Diretor

deve definir um teto máximo que deve respeitar a

capacidade de infraestrutura urbana.

Fonte: FURTADO, Fernanda; BIASOTTO, Rosane; MALERONKA, Camila. Outorga

Onerosa do Direito de Construir. Brasília: Ministério das Cidades, 2012.

130



Dez lições sobre o funcionamento do mercado de 

solo, segundo Martim Smolka.

1. A demanda por solo é derivada. O solo não tem valor nele

mesmo, o que importa, é a destinação que pode ser dada.

2. Quanto melhor o seu uso, maior valor ele terá;

3. Há um elemento monopolista, pois não existirão dois espaços

idênticos;

4. A mudança no seu uso é uma externalidade e irá alterar o seu

preço;

5. O que define o preço do lote central é o preço do lote marginal;
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Dez lições sobre o funcionamento do mercado de 

solo, segundo MartiM smolka.

6. Os custos do investimento de infraestrutura não se convertem

imediatamente ao preço do imóvel, o que aumenta seu preço é a

diferenciação;

7. Nem toda a norma urbanística é voltada ao bem estar das

pessoas;

8. O proprietário nada pode fazer para valorizar o seu terreno;

9. O preço do lote é formado por plusvalias fundiárias;

10. O solo é um produto que o aumento do tributo incentiva sua

comercialização e reduz o seu preço.
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Plusvalias Fundiárias

“A recuperação de mais-valias fundiárias refere-se

ao retorno à comunidade dos incrementos de

valor da terra (ganhos indevidos ou plusvalías)

decorrentes de ações alheias aos investimentos

diretos dos proprietários”

Fonte: SMOLKA, Martim. Recuperação de Mais-Valias Fundiárias na

América Latina. Cambridge, EUA: Lincoln Institute, 2014. p. 08.
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Variações do Preço do Solo

O que aumenta ou diminui o preço do imóvel –

Poder Público:

• Norma urbanística permitindo maior

aproveitamento;

• Valor do imposto predial;

• Infraestrutura e serviços;
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Variações do Preço do Solo

O que aumenta ou diminui o preço do imóvel –

Iniciativa Privada

• Ser vizinho de uma celebridade;

• Proximidade com ofertas de emprego;

• Novos empreendimentos de destaque, com

boa infraestrutura.
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Preço do Solo e Localização

• Eliminar os diferenciais;

• Poli nucleação;

• Política Pública de Transporte eficiente, com

redução nos valores dos preços;

• Em regra: Quanto mais equitativa a cidade,

menores serão as variações nos preços dos

imóveis.
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Operações Urbanas no Brasil – São Paulo

Fonte: MALERONKA, Camila. Operações Urbanas em São Paulo: Rumo a uma Terceira 

Geração? In Primeiro Congresso Ibero-americano de Solo Urbano, 2012, Buenos Aires, 

Argentina.
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Operações Urbanas no Brasil – São Paulo

Fonte: MALERONKA, Camila. Operações Urbanas em São Paulo: Rumo a uma Terceira 

Geração? In Primeiro Congresso Ibero-americano de Solo Urbano, 2012, Buenos Aires, 

Argentina.
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OUC – Água Espraiada – Sistema Cicloviário
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OUC – Água Espraiada – ZEIS
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OUC - São Paulo – A figura dos CEPACs

• Criado em 1995, inicialmente para financias a ampliação da Avenida 

Faria Lima;

• Negociado na Bolsa de Valores e aplicado as áreas onde são 

realizadas Operações Urbanas;

• Trata-se da Venda do Direito de Construir;

• Finalidade dos recursos obtidos: cumprimento das metas propostas 

para a Operação;

Fonte: SANDRONI, Paulo. O Cepac (Certificado de Potencial Adicional de Construção) como Instrumento de Captação 

de Mais Valias Urbanas e Financiamento de Grandes Projetos Urbanos Disponível em http://goo.gl/gdyunw.. Acesso 

em 29.08.2016.  p. 5-8.
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OUC Agua Espraiada – Balanço Final

Fonte: SANDRONI, Paulo. O Cepac (Certificado de Potencial Adicional de Construção) como

Instrumento de Captação de Mais Valias Urbanas e Financiamento de Grandes Projetos

Urbanos Disponível em http://goo.gl/gdyunw.. Acesso em 29.08.2016. Anexo I.
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OUC Agua Espraiada – Valorização dos CEPACs

Fonte: MALERONKA, Camila. Revisión Crítica de las Operaciones Urbanas en Brasil In XIII Curso de Desarrollo

Profesional sobre Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos – Lincoln Institute, 2016, Cidade do México, México.

p. 27.
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Operações Urbanas no Brasil

Fonte: MALERONKA, Camila. Revisión Crítica de las Operaciones Urbanas en Brasil In XIII 

Curso de Desarrollo Profesional sobre Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos –

Lincoln Institute, 2016, Cidade do México, México. p. 08.

.
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Operações Urbanas no Brasil

Fonte: MALERONKA, Camila. Revisión Crítica de las Operaciones Urbanas en Brasil In XIII Curso de Desarrollo Profesional 

sobre Gestión del Suelo en Grandes Proyectos Urbanos – Lincoln Institute, 2016, Cidade do México, México. p. 08.

.
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OUC – Porto Maravilha - Antes
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OUC – Porto Maravilha - Depois
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OUC – Porto Maravilha - Densidades
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OUC – Porto Maravilha – MasterPlan
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CASO INTERNACIONAL: Bilbao, Espanha

• 20 anos de declínio ininterrupto nas áreas

centrais;

• Anos 90: Iniciativas e projetos de reorganização e

revitalização urbana;

• Intervenção urbanística: “protagonismo absoluto”

• “A nova Meca do Urbanismo” (MASBOUNGI,

2001)

• Imagem marcante: Museu Guggenheim -

Operação Abandoibarra
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Museu Guggenheim
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O “Efeito Guggenheim”

A obra, que integra a Operação Abandoibarra,

gerou uma valorização significativa no mercado

imobiliário da região, que teve o valor do m² dos

imóveis aumentado de 650 euros para 2.700 euros

no ano de 1999. Hoje, o valor aproximado das

moradias do no local, ultrapassa os 6.100 euros o

m².
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Operação Abandoibarra - Características da Área: 

• Áreas vazias de um antigo grande centro

portuário;

• Tamanho: 35 ha

• “Coração” Residencial e de Serviços da Cidade;

• Projeto significativo para a transição ao modelo

urbano pós industrial;

• Foco principal: eliminar os usos e funções

obsoletos e converter o local em uma nova

centralidade urbana, metropolitana e

potencialmente, regional.
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Operação Abandoibarra: 

• Vantagem colaborativa: cooperação público-

privada visando implantação infraestrutura e

oportunidades de lucratividade;

• Urbanismo de consenso: colaboração na

construção do projeto;

• Estratégia de atuação concentrada:

Envolvimento dos três níveis de governo;
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Operação Abandoibarra: 

• Empresa Gestora (consórcio para o

desenvolvimento): Bilbao Ría 2000 – S/A.

• Objetivo: impulsionar o desenvolvimento a

curto prazo, sem a pressa dos grandes

eventos.

• Posição ativa na condução do projeto!
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Operação Abandoibarra: 

• Austeridade: minimizar o aporte de capital

público e otimizar os mecanismos de

internalização do custo das obras de

infraestrutura através de mecanismos de

captura de plusvalias fundiárias.
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Operação Abandoibarra – Antes e Depois
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Operação Abandoibarra – Masterplan
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APRESENTAÇÃO ESTUDO DE CASO

REVITALIZAÇÃO ÁREA MAESA 

CAXIAS DO SUL, RS – BRASIL 

Miguel Pino Quilodrán



Apresentação Estudo de Caso

Msc. Arq. Miguel Pino Quilodrán

Biossplena Projetos Ecodinâmicos

Minicurso:

Aplicação de instrumentos da política urbana por meio de

parcerias público-privadas

Revitalização Área MAESA. 

Caxias do Sul. RS – Brasil  
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política 

urbana por meio de parcerias público-

privadas

1- Introdução 

 Este Exercício, procura colocar em prática os conteúdos apresentados neste 

minicurso.

 Seu objetivo é criar propostas  de ocupação dentro de uma área urbana em 

desuso e com potencial de desenvolvimento, por meio da aplicação de 

instrumentos de Políticas Urbanas.

 O foco principal será promover a interação entre órgãos públicos e 

iniciativa privada no desenvolvimento e recuperação urbana desta área.

 Para que estas parcerias ocorram no âmbito das cidades e regiões é preciso 

exercitar possibilidades e propor políticas públicas que se adaptem a estas 

iniciativas. No Brasil, um dos instrumentos de parcerias público privadas 

tem o nome de OUC – Operações Urbanas Consorciadas. 

 Com base neste instrumento será proposto um exercício prático, sobre um 

estudo de caso real, localizado na cidade de Caxias do Sul, região nordeste 

do estado do Rio Grande do Sul - Brasil.
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Brasil

Vitoria - ES

Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA Aplicação de instrumentos da política 

urbana  por meio de parcerias 

público-privadas

2 - Localização 

RS Caxias do Sul

RS
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política 

urbana  por meio de parcerias público-

privadas

3 - Contexto Histórico Área MAESA 

 “MAESA” é uma antiga fábrica, denominada “Metalúrgica Abramo

Eberle”, sendo um dos símbolos da pujança do Município e do Estado do

Rio Grande do Sul no setor metal-mecânico.

 Inaugurado em 1948, quando a Metalúrgica completava 52 anos, o

complexo conhecido como a “Fábrica 2” sinalizava a fase de maior

expansão da empresa, concentrando os trabalhos de fundição, mecânica,

forja e produção de talheres.

1948
Fonte: Studio Geremia

1956 1970
Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami
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1973

Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA Aplicação de instrumentos da política 

urbana  por meio de parcerias 

público-privadas

3 - Contexto Histórico Área MAESA 

19641979198820022014

2014

Fonte: Base Geoprocessamento Dados GEOCaxias

Fonte: Acervo Arquivo Histórico Municipal João 

Spadari Adami (1973) e Severino Schiavo (2014)

O complexo de edificações possui uma área territorial de abrangência de 

aproximadamente 54 mil m² de terreno e cerca de 30 mil m² de área 

construída. 

Foi mantido em atividade até a da década de 90, e desativado principalmente 

pelo impacto que sua atividade ocasionava, absorvido pelo crescimento da 

atividade urbana do centro da cidade. 164



Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA Aplicação de instrumentos da 

política urbana  por meio de 

parcerias público-privadas

Foi recebido pelo Estado do Rio 

Grande do Sul como forma de 

compensação a débitos 

tributários, sendo repassado ao 

Município de Caxias do Sul 

através da Lei Estadual N°
14.617/2014, escriturada 

recentemente, dia 31/03/2016. 

Fonte: Jornal Ponto Inicial 

Fonte: M.A.P.Quilodrán

4 - Situação Atual Complexo MAESA  

165



Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

5 - Contexto de Inserção Urbana no bairro

Esquina  P. Tomasi  e Dom Jose Barea

Fonte: M.A Pino

Rua Dom Jose Barea

Fonte: M.A Pino

Rua Dom Jose Barea /  Fonte: M.A Pino Rua Plácido de Castro /Fonte: M.A PinoRua Dom Jose Barea /  Fonte: M.A Pino
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política 

urbana por meio de parcerias público-

privadas

5 - Contexto de Inserção Urbana no bairro

Parque M. Lobato / Fonte: M.A Pino Quilodrán Centro At. Psicosocial / Fonte: M.A Pino Quilodrán

Rua Vereador Mario Pezi frente a C.Estadual Emilio Meyer e SENAI/ Fonte: M.A Pino 

Quilodrán

Esquina  Plácido de Castro e Treze de Maio/ Fonte: M.A Pino
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA Aplicação de instrumentos da política 

urbana por meio de parcerias público-

privadas

5 - Contexto de Inserção Urbana no bairro – Empreendimentos Imobiliários

Rua dos Farrapos frente ao Parque M. Lobato / Fonte: M.A Pino

Prédios em fase de entrega e construção / Fonte: M.A Pino 

Rua Santos Dumont em direção ao Centro / Fonte: M.A Pino
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

6 - Condicionantes atuais segundo Plano Diretor 
 A área da MAESA Integra no Plano Diretor a Zona Residencial - ZR3.

 Junto com o anterior, apresenta na vizinhança condicionantes de ocupação inseridas na Zona de Centro 3 – ZC 

3. 

Plano de Zoneamento Urbano  Caxias do Sul . Fonte: Edição Própria baseado na análise Georreferencial GeoCaxias.
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política 

urbana  por meio de parcerias público-

privadas

6 - Condicionantes atuais segundo Plano Diretor 

 Os Índices de aproveitamento de ambas áreas são as seguintes:

170



Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

6 - Condicionantes atuais segundo Plano Diretor 

A área da MAESA sendo vizinha a áreas muito valorizadas pelo mercado imobiliário que se encontram em fase de 

CONSOLIDAÇÃO; está ao mesmo tempo cercada por pequenos vazios urbanos e indústrias DESATIVADAS; e 

consideráveis áreas obsoletas e SUBAPROVEITADAS .

Potencial mercadológico no perímetro da MAESA, Caxias do Sul – RS. Fonte: Edição Própria baseado na análise Georreferencial GeoCaxias.

ÁREA PÚBLICA EM CONSOLIDAÇÃO INDUSTRIAS DESATIVADAS SUBAPROVEITADA
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

7 – Intenções de Desenvolvimento por parte do Município 

 Janeiro 2014: Comissão Especial de Uso do Prédio da MAESA.

 Criação do Projeto de Intervenção, a partir do qual estão definidos os 

parâmetros para a ocupação do prédio.

 Conceito de uso: “transformar o conjunto de Prédios da MAESA numa 

grande área de convivência e lazer para a comunidade de Caxias do Sul, 

levando em conta todas as condicionantes históricas, urbanísticas, 

socioambientais e paisagísticas, em função de demandas que fundamentem 

em uso consistente e realista”.

 Tipo de projeto: Suporte ou consolidação urbana, visto que a área já 

possui atrativos, entretanto, muito abaixo do seu potencial.

 Impacto de vizinhança indica que: “pela natureza do equipamento urbano e 

pelos interesses convergentes que ele desperta, pode-se estimar uma 

concorrência crescente de demandas e ofertas relacionadas ao ramo 

imobiliário”.

172



Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA Aplicação de instrumentos da política 

urbana  por meio de parcerias público-

privadas

8 – Definição do Polígono para exercício da aplicação O.U.C.

Área proposta O.U.C = 1.073.000 m2 / 107 ha

POLIGONO PROPOSTO
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

9 - ATIVIDADE DE GRUPO 

1) Com base neste estudo de caso apresentado, será proposto estudar

possibilidades reais de intervenção urbanística para a transformação

deste espaço.

2) Serão subdivididos em grupos de até 5 pessoas, preferencialmente com

formação multidisciplinar.

3) A atividade de aplicação será iniciada ainda hoje, procurando avançar nas

propostas para serem apresentadas amanhã no final do minicurso.

4) As propostas serão apresentadas no tempo máximo de 10 minutos por

cada grupo, devendo desenvolver os seguintes critérios:

a) - Determinação e zoneamento de usos para o prédio da MAESA

b) - Índices construtivos considerando todo o polígono proposto

c) - Qualificação do sistema viário

d) - Equipamentos urbanos
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política 

urbana  por meio de parcerias público-

privadas

10 - APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO

1) Será entregue plantas temáticas A3 e informações  técnicas 

de apoio  sobre a área de intervenção, para que o exercício 

de intervenção possa ser feito sobre essas bases temáticas a 

partir do desenho em papel vegetal e utilização de canetas 

coloridas.

2) Além disso, se dispõe de um link para acessar uma pasta 

compartilhada no aplicativo Dropbox ® com as informações 

disponíveis para esclarecimento de dúvidas e consultas.

3) Também poderá ser acessado o site para obter informações 

online do Plano Diretor do município de Caxias do Sul: 

http://www.geopublico.caxias.rs.gov.br:8814/geocaxias

/login 
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da 

política urbana  por meio de 

parcerias público-privadas

10 - APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

10 - APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO
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Estudo de Caso: Revitalização Área MAESA 
Aplicação de instrumentos da política urbana 

por meio de parcerias público-privadas

10 - APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO
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MOBILIDADE URBANA: CONCEITOS DE 

PLANEJAMENTO DE PROJETO

Marta Monteiro da Costa Cruz



SBE16 Brazil & Portugal

Sustainable Urban Communities towards a Nearly Zero Impact Built Environment
Vitória, Brazil, 07-09 SET 2016

Mobilidade urbana: Conceitos de 

planejamento de projeto
Marta Monteiro da Costa Cruz

Drª. em Engenharia de Transportes (UFRJ)

Fabianne Aguiar 
Mestra em Engenharia Civil – Área de Transportes (UFES)
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Mobilidade urbana: Conceitos de 

planejamento de projeto

• DATA: 07 de setembro de 2016

• HORÁRIO: 15:30 às 18:30

• OBJETIVO DO CURSO:

– Traçar um panorama completo das atividades

envolvidas no planejamento de Projeto de

Mobilidade Urbana, possibilitando a

organização de ações conforme suas

demandas e potencialidades.
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Mobilidade urbana: Conceitos de 

planejamento de projeto

• Serão abordados os conceitos fundamentais
de Mobilidade Urbana:
– A diferença de Mobilidade e Acessibilidade

– Histórico

– Exemplo das principais cidades no mundo

– As principais referências na legislação
internacional e a na brasileira

– Os primeiros passos de um projeto de
mobilidade urbana

– Quem financia e a situação no Brasil

– Principais agentes da mobilidade urbana e
como eles interagem
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Mobilidade urbana: Conceitos de 

planejamento de projeto

Etapa Atividades do Mini - Curso Duração

1
Apresentação dos participantes e preenchimento de questionário 

inicial.
50 min.

2
Introdução dos conceitos básicos e fundamentais relacionados à 

mobilidade urbana.

3
Início do trabalho prático – divisão dos grupos correspondentes 

aos cinco pontos de vista sobre a mobilidade urbana.

50 min.

4

Mapeamento dos atores envolvidos em um Projeto de Mobilidade 

Urbana, conceitos teóricos, boas práticas e apresentação das 

questões a serem tratadas no trabalho prático.

5 Discussão das questões pelos grupos. 30 min.

6 Apresentação das soluções pelos grupos. 40 min.

7 Encerramento do curso com aplicação de questionário final. 10 min.
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Mobilidade urbana: Conceitos de 

planejamento de projeto

• Apresentação dos participantes

• Preenchimento do questionário inicial 

pelos participantes do curso:

– Área de atuação ou interesse no curso

– Meio de transporte principal

– Quais são os principais problemas de 

mobilidade urbana que você identifica 

no seu dia-a-dia e que você gostaria que 

fossem tratados no curso? 

184



Século 

XX

Crescimento 

das cidades
Complexidade 

dos sistemas 

urbanos

MUDANÇAS NOS PADRÕES DE MOBILIDADE 

URBANA
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 País predominantemente urbano: cerca de 80% da população

brasileira mora em cidades.

 Processo de urbanização caracterizado pelo crescimento

periférico.

Déficit habitacional quantitativo e qualitativo e de acesso ao

saneamento.

 Necessidade de acesso ao que a cidade oferece: trabalho,

comércio, estudo, lazer, saúde.

 Preocupantes níveis de poluição, congestionamentos e acidentes

de trânsito nas cidades.

AS CIDADES
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Vivemos numa 

CRISE URBANA que exige uma política que oriente e 

coordene:  

•Esforços

•Planos

•Ações

•Investimentos
• Igualdade Social

• Maior eficiência administrativa

• Ampliação da Cidadania

• Sustentabilidade ambiental

• Resposta aos direitos das populações vulneráveis

Entes Federados (pacto federativo) 

legislativo, judiciário, executivo, sociedade 

civil e iniciativa privada

POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

AS CIDADES
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O QUE É?

MOBILIDADE URBANA
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MOBILIDADE URBANA

Mobilidade urbana: condição necessária para a

realização de todas as atividades das pessoas no

ambiente urbano.
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MOBILIDADE URBANA

• Lei no. 12.587 de abril de 2012 instituiu as diretrizes da Política

Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU):

• Prioriza os modos de transportes não motorizados sobre os

motorizados;

• Prioriza os serviços de transporte coletivo público sobre o

individual motorizado;

• Integração entre os modos e serviços de transporte público;

• Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos

deslocamento das pessoas nas cidades;

• Incentivo ao uso de energia renováveis e menos poluentes.
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MOBILIDADE URBANA

A partir de abril de 2015, o Plano de Mobilidade Urbana passou a

ser requisito para receber recursos orçamentários federais destinados

à mobilidade urbana em todos os municípios com mais de 20 mil

habitantes e os demais obrigados por lei à elaboração do Plano

Diretor, como os integrantes de regiões metropolitanas, de áreas de

interesse turístico ou de significativo impacto ambiental, totalizando

3.065 cidades.
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MOBILIDADE URBANA

Conceitos

São modos de transporte urbano:
I - motorizados; e
II – não motorizados.

Os serviços de transporte urbano são classificados: 

I – quanto ao objeto:
a) de passageiros
b) de cargas

II – quanto à característica do serviço:
a) coletivo
b) individual

III – quanto à natureza do serviço:
a) público
b) privado

192



MOBILIDADE URBANA

Conceitos

São infra-estruturas de mobilidade urbana:

I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metro-ferrovias,
hidrovias e ciclovias;

II - estacionamentos;

III - terminais, estações e demais conexões;

IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e
cargas;

V - sinalização viária e de trânsito;

VI - equipamentos e instalações; e

VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de
taxas e tarifas e difusão de informações.
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MOBILIDADE URBANA

DIMENSÕES DA 
MOBILIDADE 

URBANA 
SUSTENTÁVEL

DIMENSÃO 2

NFRAESTRUTURA PARA 
CICLISTAS

DIMENSÃO 3

INFRAESTRUTURA PARA O 
TRANSORTE  PÚBLICO

DIMENSÃO 1

INFRAESTRUTURA PARA 
PEDESTRES
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MOBILIDADE URBANA
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MOBILIDADE URBANA

Bicicleta
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MOBILIDADE URBANA
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TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO

• PRIORIDADE DOS VEÍCULOS NÃO MOTORIZADOS SOBRE OS 
MOTORIZADOS

VEÍCULOS NÃO 
MOTORIZADOS

DESLOCAMENTO 
A PÉ (PEDESTRES)

BICICLETA
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DESLOCAMENTO A PÉ

• PRINCIPAIS CONCEITOS PARA INCENTIVAR OS DESLOCAMENTOS A PÉ

DESLOCAMENTO 
A PÉ

TRAFFIC 
CALMING

WALKABILITY
COMPLETE 

STREETS
STICKY STREETS
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TRAFFIC CALMING

• O traffic calming é um termo que designa a aplicação
de medidas físicas para controlar a velocidade dos
veículos motorizados e induzir os motoristas a uma
direção mais segura e adequada ao meio ambiente,
por meio de técnicas de engenharia de tráfego e de
regulamentação

• No Brasil, o termo também é conhecido como
“medidas moderadoras de tráfego”.
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TRAFFIC CALMING

LOMBADAS/PLATÔS e 
PLATAFORMAS PARA 

TRAVESSIA DE 
PEDESTRES

201



TRAFFIC CALMING

ALMOFADAS 
ANTIVELOCIDADE
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TRAFFIC CALMING

CHICANAS
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TRAFFIC CALMING

ESTREITAMENTO DA 
PISTA
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TRAFFIC CALMING

ROTATÓRIAS E 
ESTREITAMENTO DO 

RAIO DE GIRO
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WALKABILITY

• O conceito de walkability está diretamente ligado à
qualidade das viagens feitas a pé e diferentes termos
são usados para a sua definição, como proximidade,
acessibilidade e adequabilidade;

- largura das vias

- número de pistas

- velocidades máximas permitidas

- presença de árvores

- percepção de segurança, tais como medo de crimes
ou tráfego pesado na região

- características do uso do solo e da população
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WALKABILITY
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COMPLETE STREETS

• São ruas para todos. São vias projetadas e operadas
para permitir acesso seguro a todos os usuários
(pedestres, ciclistas, motoristas e do transporte
público), independentemente de como estão se
deslocando.
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COMPLETE STREETS
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COMPLETE STREETS

• As boas ruas são inicialmente atrativas e, depois que
as pessoas chegam lá, devem ser “grudentas”, isto é,
as pessoas gostam tanto que não querem mais sair.
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BICICLETA

• MELHORIAS PARA O USO DA BICICLETA COMO UM TRANSPORTE PRIVADO

(INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA) E COMO TRANSPORTE PÚBLICO NO SISTEMA

COMPARTILHADO

BICICLETA

TRANSPORTE 
PRIVADO

SISTEMA DE 
BICICLETAS 

COMPARILHADAS
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TRANSPORTE PRIVADO – INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA

• Ciclovias

• Ciclofaixas

• Espaço Compartilhado

• Bicicletários

• Paraciclos
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CICLOVIAS
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CICLOFAIXAS
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ESPAÇO COMPARTILHADO
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BICICLETÁRIOS

216
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PARACICLOS
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SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS

- 855 cidades em 2014 tinham o sistema, com uma
frota estimada de 946.000 bicicletas.

- Os 3 países com o maior número de sistemas de
compartilhamento são a China, a Espanha e a
Itália;
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BUS RAPID TRANSIT - BRT

- O BRT (Bus Rapid Transit), ou Transporte Rápido
por Ônibus, é um sistema de transporte coletivo
de passageiros que proporciona mobilidade
urbana rápida, confortável, segura e eficiente por
meio de infraestrutura segregada com prioridade
de ultrapassagem, operação rápida e frequente,
excelência em marketing e serviço ao usuário.

Vídeo sobre BRT (EMBARQ)

Clique aqui
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ACESSIBILIDADE x MOBILIDADE

ACESSIBILIDADE:

Acesso da população para 
realizar suas atividades e 

deslocamentos.

MOBILIDADE:

Facilidade de deslocamento
de pessoas e bens dentro
de um espaço urbano.
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HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA

• Até a década de 60:
• A preocupação com o transporte intraurbano teria se

iniciado somente no final de 1960 e início de 1970
com os estudos para implantação dos metrôs de São
Paulo e do Rio de Janeiro;

• Embora as políticas refletissem as demandas
expressas por lideranças urbanas, as
disponibilidades, as prioridades e as filosofias de
ação dos órgãos existentes, essas políticas
constituíam uma multiplicidade de iniciativas e
ações desarticuladas aplicadas por diferentes setores
do governo, sem diretrizes ou estratégias básicas de
ação no meio urbano.

Vasconcellos, E. A. (2011)
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HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA

• Entre meados da década de 60 e 80:
• Esforço mais coeso (embora com algumas

incoerências) de construção de uma política
nacional de desenvolvimento urbano e com uma
ativa participação federal sobre o transporte das
cidades brasileiras;

• Destaca-se também institucionalização das Regiões
Metropolitanas pela Lei Complementar nº 14, de
1973, no sentido de facilitar a gestão coordenada
dos serviços comuns, incluindo aí o transporte e os
sistemas viários;
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HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA

• Entre meados da década de 60 e 80:
• Durante esse período a política federal de transporte

urbano caracterizava-se por atuar fundamentalmente
com programas de financiamento e de
assessoramento técnico prestado pela Empresa
Brasileira de Planejamento de Transportes
(Geipot) e pela Empresa Brasileira de Transporte
Urbano (EBTU) aos municípios sobre questões de
planejamento e gerenciamento de seus sistemas de
transporte urbano;

• São frutos dessa época uma série de estudos, planos
de transporte urbano, a proposta de lei do vale-
transporte e os primeiros sistemas metroferroviários
de algumas grandes capitais do país.

Vasconcellos, E. A. (2011)
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HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA

• Entre meados da década de 80 e fins de 90:
• Período marcado por um contexto de crise

econômica internacional. Durante esses anos o setor
público passa a redefinir sua atuação na economia do
país e ocorre processo de desmobilização das
políticas setoriais urbanas com sensível instabilidade
institucional para a política urbana e redução de seus
recursos disponíveis;

• Constituição Federal de 1988: atribui a estados ou
municípios a competência sobre a exploração dos
serviços de transporte urbano;

• Lei Federal nº8.693/93: descentralização dos
serviços de transporte ferroviário coletivo de
passageiros, urbano e suburbano, da União para
estados e municípios.
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HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA

• Entre meados da década de 80 e fins de 90:
• Após longo período sem atuação federal

sistemática, observaram-se:

- Forte crescimento do transporte individual e do
coletivo informal;

- Queda da demanda pelos serviços de ônibus
urbanos;

- Sobrecarga do sistema viário das cidades com
consequente aumento de congestionamentos e
deterioração dos serviços de transporte coletivo.
Vasconcellos, E. A. (2011)
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HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA

• Final da década de 90 até os dias atuais:
• Retomada da estabilidade institucional da política

urbana federal e início de nova abordagem do
transporte urbano com proposta mais integrada,
sustentável e democrática;

• A abordagem das políticas públicas de transportes
deixou de ser uma questão apenas de infraestrutura
viária e gradualmente passou a tratar a mobilidade
urbana como função social e econômica essencial
para o desenvolvimento urbano.

Vasconcellos, E. A. (2011)
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HISTÓRICO DA MOBILIDADE URBANA

América Latina:
O primeiro grande projeto latino-americano de reestruturação
da oferta de transporte foi o sistema de transporte público de
Bogotá, chamado de transmilênio. Esse projeto foi bastante
emblemático e tornou-se referencial para os grandes centros
latino-americanos que buscaram reestruturar seu sistema
rodoviário. Um dos princípios adotados foi a operação de
veículos de alta capacidade em corredores exclusivos com
sistema de alimentação nos bairros.
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Captação de Recursos

As oportunidades de captação de recursos iniciam pelas

prefeituras,

mas...
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Captação de Recursos

Necessitam de apoio...

Existem cinco organizações internacionais apoiadoras do

do desenvolvimento da mobilidade urbana no Brasil

• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ):
• O GIZ tem cooperado em diversas questões relativas ao transporte no Brasil. Uma das primeiras parcerias foi no 

apoio a um mapa ciclável em São Paulo, o Plano Ciclista, desde 1994.

• Clinton Climate Initiative (CCI): 
• A CCI (Clinton Climate Initiative) tem dado apoio ao desenvolvimento de propostas de melhorias em sistemas de 

transportes públicos urbanos e transporte não-motorizado no Brasil, além de coordenar programa de testes com 

ônibus híbridos e combustíveis renováveis nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, em cooperação 

com o Banco Interamericano (BID).

• Institute for Transportation and Development Policy (ITDP): 
• Organização sediada em Nova Iorque que atua na América Latina com foco principalmente no Brasil. O instituto 

possui uma equipe

• que trabalha em tempo integral em projetos voltados ao BRT e não motorizados.

• Clean Air Institute for Latin American Cities (CAI LAC):

• Organização sediada em Washington que presta assistência técnica para as cidades de Curitiba, Belo Horizonte e 

São Paulo. Dentro de um escopo de um projeto financiando pelo Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF em 

inglês) do Banco Mundial. O foco dos programas é em gerenciamento da demanda de transporte, transporte e uso 

do solo, transporte não motorizado e transporte público.
Fonte: Ferreira, G, 2015

229



Captação de Recursos

Necessitam de apoio...

Existem cinco organizações internacionais apoiadoras do

do desenvolvimento da mobilidade urbana no Brasil

• EMBARQ Brasil: 

• A EMBARQ Brasil é uma organização criada em 2005 

pela WRI/EMBARQ (WRI - World Resources Institute) 

para trabalhar com governos e empresas no 

desenvolvimento e implantação de soluções sustentáveis 

para os problemas de transporte e mobilidade nas grandes 

cidades brasileiras.

• A rede EMBARQ também possui escritórios no México, 

Andes, Turquia, Índia e China.
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Resultados das Políticas e Ações:

•Disseminação do conhecimento para a elaboração dos 

Planos de Mobilidade Urbana.

• Outras cidades do Brasil que desenvolveram seus Planos:

• Florianópolis

• Sorocaba

• São José dos Campos

• Joinville

• Campina Grande

• Rio Branco/Acre 

• Belo Horizonte
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ATIVIDADE PRÁTICA

• Leitura dos questionários

• Divisão dos grupos correspondentes aos 

cinco pontos de vista sobre a mobilidade 

urbana

• Entrega das perguntas a cada grupo

• Leitura das perguntas pelo grupo

• Resultado esperado
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ATIVIDADE PRÁTICA

• Para cada ponto de vista, respondam as seguintes 
questões:
– Identifique os principais problemas, demandas e 

potencialidades da cidade em relação às questões de 
mobilidade do seu grupo.

– Identifique os conflitos e pactos possíveis para a 
mitigação dos conflitos.

– Relacione as ações para reduzir os problemas e 
conflitos identificados.

– Quais as possibilidades 
orçamentárias/financiamentos para a implementação 
do Plano, que o seu grupo pode atuar?
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MOBILIDADE
URBANA 

Ferramentas e 
indicadores de 

avaliação da 
mobilidade 

urbana 

Conceituação e 
evolução histórica 

da mobilidade 

Legislação para 
mobilidade 

urbana

Planejamento 
Urbano com base 

no Potencial 
Hidrico

Paisagem e 
Paisagismo

Águas Residuárias

Outros temas
específicos da 

cidade

Smart Grid /
Iluminação x 

Legislação

Sua 
cidade

Sua cidade

Sua cidade

O Plano de 

Mobilidade 

Urbana afeta e é 

afetada por estes 

conceitos
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POLÍTICA DE MOBILIDADE URBANA

Antes de termos um Plano, precisamos de uma política:

Desenvolvimento

urbano

Melhorias na utilização do
espaço urbano e

qualidade do ar

Sustentabilidade
energética

Meio-ambiente

Acessibilidade universal

Pedestres e ciclistas

Inclusão social

MACRO OBJETIVOS

Sustentabilidade
da mobilidade urbana
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA

CONTEÚDOS MÍNIMOS DE UM PLANO DE MOBILIDADE URBANA

i    Serviços de transporte público coletivo

ii Circulação viária

iii Infraestruturas do sistema de mobilidade urbana

iv Acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade

v   A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e não motorizados

vi  Operação e disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária

vii Polos geradores de viagens

viii Áreas de estacionamento públicos e privados, gratuitos ou onerosos

ix Áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada

x   Mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e de 

infraestrutura de mobilidade urbana

xi  Sistemática de avaliação e atualização periódica do Plano em prazo não superior a dez anos
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PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Os 7 Passos propostos pelo EMBARQ 

BRASIL

SBE16 Brazil & 

Portugal
07-09 SET 2016
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• Importante
• Atribuir de forma clara as 

responsabilidades, as competências e os 
prazos: o que se faz?, quem faz? e em 
quanto tempo se faz?

• O que evitar?
• Evite a designação de servidores 

sem conhecimento prévio do tema e 
sem tempo para dedicar às tarefas 
atribuídas.

• Resultado
• Designe formalmente o grupo de 

trabalho formado por gestores e 
técnicos para realizar e organizar 
as atividades iniciais do Passo 1.

1.1   Mobilização inicial
A administração municipal é responsável pelo 
processo de construção do Plano e deve 
assumir a mobilização inicial das atividades 
de âmbito político, técnico e financeiro.

Para embasar as decisões iniciais sobre a 
construção do Plano de Mobilidade Urbana, o 
prefeito precisa conhecer as dificuldades e 
potencialidades relacionadas ao tema, tais 
como questões técnicas, orçamentárias e 
legais, recursos humanos, materiais e  
financeiros envolvidos, demandas etc.
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• Importante
• Classifique todos os atores e grupos 

envolvidos com a mobilidade de acordo 
com seus interesses e influências nos 
processos urbanos.

• O que evitar?
• Evite que grupos de maior interesse 

exerçam grande influência e se 
sobreponham ao desejo da maioria.

• Resultado
• Realize o mapeamento completo e 

planeje a participação e o 
gerenciamento dos grupos no 
plano de comunicação e 
participação social.

1.4   Mapeamento dos Atores
Planejar o envolvimento dos atores 
sociais e as melhores estratégias de 
comunicação a serem adotadas requer a 
realização de um mapeamento prévio 
dos agentes que tenham interesse ou 
serão impactados de alguma forma pelo 
Plano de Mobilidade Urbana.

Entende-se como atores sociais os 
indivíduos, as agremiações ou os 
grupos organizados de cidadãos e 
entidades e as instituições.
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Elaboração participativa com a comunidade
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• O planejamento da mobilidade urbana de forma integrada
entre os municípios que compõem a Região Metropolitana
de Florianópolis (RMGF), no Estado de Santa Catarina, é
considerado uma boa prática e pode servir como modelo
para municípios que têm sua mobilidade impactada pelas
cidades vizinhas. A elaboração de um plano metropolitano
não exclui a necessidade de elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana para os outros municípios envolvidos.

• O PLAMUS – Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de
Florianópolis (19) foi realizado pelo governo de Santa
Catarina, em conjunto com os 13 municípios que compõem
a RMGF, com financiamento do BNDES, com recursos do
Fundo de Estruturação de Projetos.

• A mobilização inicial do PLAMUS ocorreu em abril de
2013, com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica
entre o Estado de Santa Catarina e o BNDES.

• Durante as oficinas, foram estabelecidas prioridades para a
solução dos problemas identificados na mobilidade urbana
de cada município. Ao longo dos levantamentos e estudos,
ocorreram 50 eventos de processo participativo.
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• Importante
• Envolver pessoas de diferentes setores 

da sociedade de forma a incorporar 
uma multiplicidade de visões.

• O que evitar?
• Evite definições muito extensas e 

técnicas e/ou estabelecer uma 
visão inexequível.

• Resultado
• Divulgue a visão de futuro da sua 

cidade construída de forma 
participativa em diferentes meios de 
comunicação (sites, redes sociais, 
jornal, televisão etc.).

2.1   Construção da Visão
Elemento essencial para a elaboração do 
Plano de Mobilidade, a construção da 
visão de cidade deve sintetizar o futuro 
desejado pela população, através de um 
debate que considere múltiplas leituras e 
perspectivas e seja resultado de um 
consenso.

Conheça as expectativas da população para 
melhor definir os objetivos a serem 
alcançados pelo Plano de Mobilidade 
Urbana e para formular as estratégias de 
atuação.
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• Importante
• Cumpra as medidas prioritárias e de 

curto prazo dada a sua importância 

para a credibilidade e a legitimação do 

Plano de Mobilidade.

• O que evitar?
• Evite definir metas sem 

estabelecer um horizonte de 

implementação e prioridades.

• Resultado
• Defina e valide as metas a partir da 

integração entre a leitura 

comunitária e a leitura técnica.

2.3   Metas, Prioridades e 
Horizontes
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• Sorocaba, cidade de aproximadamente 600 mil 
habitantes localizada no interior do Estado de 
São Paulo, elaborou seu Plano Diretor de 
Transporte Urbano e Mobilidade – PDTUM  
(20) entre agosto de 2012 e abril de 2013. Os 
trabalhos foram desenvolvidos pela Prefeitura, 
por meio da Empresa de Desenvolvimento 
Urbano e Social de Sorocaba, conhecida como 
URBES – Trânsito e Transportes, empresa 
pública com atribuições de planejamento, 
fiscalização e operação do trânsito e da 
mobilidade da cidade.

• O PDTUM estabeleceu também metas, definiu 
horizontes de implementação e hierarquizou 
prioridades. 

• Três prazos para cenários futuros foram 
construídos a partir da finalização do Plano: 

. curto prazo, considerados três anos (até 2016);

. Médio prazo, considerados sete anos (até 2020); 

. longo prazo, considerados 15 anos (até 2027).
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• Formalize as cooperações técnicas e institucionais e

desenvolva o termo de referência e o plano de

trabalho.

• Nesta etapa, são tomadas as providências quanto à

elaboração do termo de referência, definição do plano

de trabalho, cronograma geral e viabilização das

cooperações técnicas e institucionais para iniciar

efetivamente o trabalho técnico do Plano.

• É o momento de buscar parcerias, o que requer

negociações, formalização e definição de

responsabilidades e recursos.

• Para conferir transparência ao processo, a população

precisa constantemente ser informada sobre quem são

os parceiros, o teor dos contratos formulados, os

termos conveniados e os resultados esperados.
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IMPORTANTE

Tenha claro e formalize quais os

objetivos e resultados esperados

com cada parceria desde o início.

O QUE EVITAR?

Evite que as equipes internas e

externas à administração

municipal trabalhem de forma

desarticulada.

RESULTADO

Divulgue o estabelecimento de

parcerias, formalizadas por meio

de acordos institucionais que

atendam às normas legais,

regulamentados através

de contratos e convênios.

RESULTADO

Elabore e realize o lançamento do

termo de referência.

3.1 Cooperação para 

Elaboração

3.2 Termo de Referência e 

Licitação

IMPORTANTE

Dimensione a complexidade do

processo e as condições para

elaboração e entrega dos produtos

no termo de referência porque

esses elementos têm estreita

relação com a qualidade do plano

de mobilidade.

O QUE EVITAR?

Evite um termo de referência

genérico, descontextualizado ou

reproduzido de outros municípios.
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• Desenvolva o trabalho técnico de diagnóstico,

prognóstico e formulação de propostas do Plano de

Mobilidade, com participação de vários setores e

equipes.

• As atividades previstas devem ser realizadas, visando

qualificar e agilizar os resultados. Vários setores da

administração municipal, direta ou indiretamente,

serão solicitados a contribuir na elaboração dos

estudos e propostas, sendo preciso priorizar as tarefas

do Plano.

• Processo de elaboração do Plano exige um esforço

coordenado para avançar com os trabalhos, atender às

disposições do termo de referência e cumprir o plano e

cronograma de trabalho, independentemente de quem

estiver realizando os estudos.
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IMPORTANTE

A coleta de dados e informações

depende do porte

do município e precisa ser bem

dimensionada para produzir uma

análise consistente no

diagnóstico.

O QUE EVITAR?

Evite gastar tempo e recursos

coletando dados e informações

que pouco contribuirão para a

caracterização e o diagnóstico da

mobilidade.

RESULTADO

Organize um banco de dados e

gere um relatório com a

caracterização e o diagnóstico e

disponibilize publicamente para a

população e demais interessados..

RESULTADO

Elabore um relatório e um quadro-

síntese com os cenários e

impactos avaliados. Essa

atividade é essencial para a

formulação e a avaliação de

propostas.

4.1 Caracterização e 

Diagnóstico

4.2 Cenários e Avaliação de 

Impactos

IMPORTANTE

Configure cenários distintos além

de “nada a fazer”, sintetize-os

junto com as alternativas nos

horizontes do plano e suas

avaliações, para facilitar a

discussão e a tomada de decisão.

O QUE EVITAR?

Evite uma avaliação incompleta

dos impactos dos cenários para

não gerar propostas

inconsistentes.
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• Verifique, aprove junto à sociedade e institua o Plano

de Mobilidade Urbana.

• O relatório executivo, que sintetiza toda a produção e

os resultados das atividades anteriores, é o documento-

base para submissão e aprovação final.

• A verificação da qualidade, a apreciação final pela

sociedade e pelos atores envolvidos e a

institucionalização do Plano devem ocorrer sem

significativos questionamentos. Ainda assim, é

importante que o estudo passe por um controle de

qualidade, comprando e destacando as propostas de

acordo com os princípios e diretrizes estabelecidos no

início do processo.

• A administração municipal deve divulgar e promover

uma audiência pública buscando a maior participação

possível para amplo conhecimento e aceitação do Plano

pela comunidade, representantes dos grupos sociais e da

Câmara dos Vereadores.
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IMPORTANTE

Verifique se os pontos de vista

dos atores sociais foram

satisfatoriamente considerados e

destacados no documento final.

O QUE EVITAR?

Evite revisar apenas internamente.

Revisões externas são de grande

valia para a credibilidade do

plano.

RESULTADO

Revise a versão preliminar do

plano a partir de críticas e

sugestões dos revisores.

disponibilize o documento à

sociedade para receber as últimas

contribuições.

RESULTADO

Apresente um plano que considere

as demandas e os almejos da

população, para que seja aceito

pela sociedade.

3.1 Verificação da Qualidade
3.2 Audiência Pública Final

IMPORTANTE

Assegure que o plano seja

amplamente divulgado e que as

audiências públicas sejam

realizadas com a maior

participação popular possível.

O QUE EVITAR?

Evite que as audiências públicas

sejam o único espaço de diálogo

com a sociedade, pois elas não

substituem as etapas anteriores de

participação social.
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As ações de Mobilidade Urbana são sistêmicas, ou seja, interferem e são 

interferidas pelas demais ações da cidade.

É importante que haja a mobilização da sociedade e dos demais atores da 

mobilidade urbana para que seja desenvolvido uma Plano de Mobilidade 

Urbano que se identifique com a cidade.

O Plano de Mobilidade Urbano é uma oportunidade real de captação de 

recursos federais e de outras fontes para as prefeituras.

A existência de um amparo legal para a implementação do Plano de 

Mobilidade Urbana ( Lei12.587 de abril de 2012 ), legitima as ações das 

prefeituras para a sua implementação. 
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DESAFIOS ESTRATÉGICOS:

- Visão do transporte público como serviço essencial;

- Inversão de prioridades de uso do espaço e escolha modal;

- Acesso dos usuários de baixa renda ao transporte coletivo;

- Integração entre os serviços de transporte público;

- Definição de prioridades na circulação de veículos;

- Equilíbrio econômico-financeiro;

- Insuficiência da fiscalização;

- Educação para o trânsito;

- Segurança dos usuários mais vulneráveis.
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A Baía de Vitória e a construção da urbe
Ministrante: Prof. Dr. Nelson P. Ribeiro

Monitor: Rannieri de Jesus Soares 
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Apresentação do minicurso

A apropriação pelo europeu ocidental do território americano se deu

através de uma estratégia de ocupação das baías e dos grandes rios

navegáveis do litoral.

Este minicurso em questão trabalhará os conceitos básicos desta política

de ocupação dos portugueses nos primeiros séculos da colonização,

contextualizando o exemplo de Vitória, capital do Espírito Santo.

A carga horária do minicurso de 03 hs será dividida entre 40 m de

explanação teórica seguida por 2:20 hs de visita técnica aos centros

históricos de Vila Velha e Vitória.
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Caldas, José Antonio. 

Topographico da Barra 

e rio do Espírito Santo o 

qual dá nome a toda 

essa capitania para se 

verem com distinção 

todas as Villas, 

Fortalezas, Portos e 

Ilhas que estão desde a 

sua fóz athé além da 

Villa da Victória Capital 

della com o rio 

Maruype,.. [1761].
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Vilhena et alii. Planta ydrografica da barra da Capitania do Espírito Santo. 1801.
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Brasil. Diretoria de Hidrografia e Navegação. Estado do Espírito Santo : Barra e porto de Victoria. 1928. 
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Caldas, José Antonio. Planta da villa da Victoria : capital da capitania do Espírito Santo. Prespecto da Villa da Victoria. 

[1761] 
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Frond, Victor. Entrada da Baía de Victoria. [Ca. 1860]. 
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Anônimo. Vista panorâmica de Vitória [Ca. 1880]. 
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NATURAL LIGHTING IN BUILDINGS

Maria Beatriz Piderit 
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Workshop 04 “Natural 

Lighting in Buildings”

Dra. Arq.Beatriz Piderit M.

UBB –Directora Magister de Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
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Objectivo 

• Proporcionar una visión general de los indicadores de 

rendimiento más utilizados en la luz natural.

• Presentar los software de evaluación.

• Entregar un método simple para evaluar la iluminación 

natural con el software VDV.

• Hacer consiente de la importancia de una correcta 

codificación de su modelo 3D (geometría, materiales, 

ubicación, tipo de los cielos ...)
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• Regula las reacciones química de nuestro cerebro

• Regula el ritmo circadiano

• Efectos fotobiológicos de la luz: Seasonal 

Affective Disorder (SAD)

¿Porqué la luz natural?

Se experimenta actualmente un interés

por el aprovechamiento de luz natural:

por un lado para reducir los costos en

iluminación artificial y por otro aumentar

el confort visual de los usuarios.
EFECTOS ENERGÉTICOS

EFECTOS  BIOLÓGICOS

importancia de la luz natural
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El diseño de un sistema de iluminación artificial eficiente no garantiza una reducción en el 

uso total de energía del edificio.
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Contro lar

Captar

Transmi t i r

Dis t r ibui r

Proteger

Criterios de diseño 
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Estrategias de diseño5

1

Captar

• Tipos de cielos

• Latitud y época del año

• Momentos del día

• El entorno físico del edificio

• Orientación de las aberturas 

• Disposición de los elementos de captación 
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Estrategias de diseño5

1

Captar
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Combinar estrategias 

: 

• túneles de luz

• atrios

Estrategias de diseño5
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4

Controlar
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Nivel de iluminación para las diferentes tareas

visuales.

Una buena contribución: aportes reales

de luz natural

CONFORT VISUAL: parámetros lumínicos

La distribución y uniformidad de la luz

Evaluar el ambiente luminoso

Parámetros que influyen en el  confort visuall
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Un nivel mínimo de iluminación es necesaria para una

visión clara y sin fatiga. 

UNA ILUMINACIÓN MUY ABUNDANTE PUEDE SER 

INCÓMODA.

• Definir los niveles de iluminación de acuerdo a las tareas visuales

CONFORT VISUAL: parámetros lumínicos

Evaluar el ambiente luminoso
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Los principales parámetros que influyen en el rendimiento visual son:

* El nivel de iluminación de la superficie de trabajo;

* El contraste de luminancia entre el objeto observado y su fondo o soporte;

* El tamaño del objeto en cuestión;

* La edad de la persona que realiza el trabajo;

* La agudeza visual propia de la persona;

* El tiempo disponible para la ejecución de tareas.

¿Qué es el deslumbramiento? 

Condiciones visuales en que hay excesivo contraste o una

inapropiada distribución de fuentes de luz que molestan al observador

o limitan la capacidad de distinguir detalles y objetos. (CIE,1987)

Evaluar el ambiente luminoso
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Control del brillo : de las superficies que 

conforman los limites físicos del 

espacio. 

Control del deslumbramiento y de los

reflejos luminosos indeseables

CONFORT VISUAL: parámetros lumínicos

Evaluar el ambiente luminoso
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El deslumbramiento directo:

causado por la presencia de

una fuente de luz intensa en el

campo de visión
Luz artificial

Luz natural

CONFORT VISUAL: parámetros lumínicos

Evaluar el ambiente luminoso
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Iluminancia (lux) Luminancia (cd/m²)

E_horiz en una noche con luna : 0.2 lx
E_oficina: 500 lx

E_horiz cielo cubierto: 5 000-20 000 lx
Pleno sol en verano: 100 000 lx

paisaje de noche: 0.01 à 0.1 cd/m²
paisaje día soleado: 500 - 25 000 cd/m²

papel blanco al sol: 25 000 cd/m²
sol: 1.5 10^9 cd/m²

Principio Fotométricos 

> Iluminancia vs. Luminancia
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I l u m i n a n c i a

Día  soleado de verano 70 000 – 100 000 lux

Día nublado de verano 20 000 lux

Día nublado invernal 3 000 lux

Mínimo para leer 100 lux

Trabajo de oficina 300 - 800 lux

Valores recomendados en la Iluminación de IESNA

Profesora: M. Beatriz Piderit M. 

Principio Fotométricos 

> Iluminancia vs. Luminancia
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E = 

200 lx

L = 

2.5 cd/m²

L = 

30 cd/m²

E = 

200 lx

Principio Fotométricos 

> Iluminancia vs. Luminancia
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Monitoreo usando un mínimo de 3 

sensores.

Monitoreo usando una retícula 6 

sensores.

1. Medición de la Iluminancia sobre un plano de trabajo.

2. Zonificar de acuerdo las orientaciones, N° de pisos y a la dimensión

Monitoring Procedures for the Assessment of  Daylighting Performance of Buildings: A Report of IEA SHC TASK 

21 / ECBCS ANNEX 29

February 2001

Principio Fotométricos 

> Iluminancia vs. Luminancia
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Cuantificar la luminancia en el campo visual

Medidor  de Luminancias

Spot luminance meters _Minolta .
Luminancias en el campo visual

Luminancia de muros, cielo interior, etc.

% de reflexión superficies interiores (materialidad)

Principio Fotométricos 

> Iluminancia vs. Luminancia
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Principio Fotométricos 

> Iluminancia vs. Luminancia
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Fenómenos de la luz al  reaccionar la luz con las 

superficies.

2. ABSORCIÓN

1. REFLEXIÓN  

3. TRANSMISIÓN

Principio Fotométricos 

> Reflexión de la luz

La característica de la superficie varia el grado y tipo de 

dispersión de la luz. 

La reflexión de la luz se basa en una escala de 0 (total de la 

luz absorción) a 100 (total de la luz reflexión), donde 0 es negro 

y 100 es de color blanco.
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Principio Fotométricos 

> Reflexión de la luz

293



VITÓRIA – ES

Coef.de reflexion (ρ)

Pintura Blanca 80%

Pintura roja 30%

Pintura negra 4%

Madera clara 55-75%

Madera oscura 15-35%

Césped, tierra 20-25%

Nieve 85%

Coeficiente de reflexion ρ
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Complément d’informations
> Valeurs typiques de coef. de reflexion et de TL

extrait du 
Guide Bio-Tech - L’éclairage naturel
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Principio Fotométricos 

> Transmisión de la luz

TIPO DE VIDRIO COEFICIENTE TRANSMISION AREA

REQUERIDA

Simple 0.83 100%

Doble 0.65 125%

Triple 0.55 140%

Tintado 0.32-0.66 120-210%

Reflejante 0.15-0.26 310%-530%

Tabla BS Daylight Code

Simple(claro) Tintado Reflectivo
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E = 

200 lx

L = 

15 cd/m²

L = 

15 cd/m²

Principio Fotométricos 
> contraste de  la luminosidad y complejidad de la visión

E = 

200 lx

percepción

+ luminoso

percepción 

- luminoso
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Espacio- Actividad Iluminancia media (lx)

Corredor 50-100

Hall 100

Escalera 100

Bathroom/ general lighting 200

Bathroom/mirror 300-500

Kitchen/ general lighting 200-300

Kitchen/ working plane 300-500

Living-room/ lounge 50-200

Living-room/ reading area 300

Dining room / general lighting 100

Dining room / table 300

Bedroom / general lighting 100

Vivienda

Artificial lighting recommendations (source: ECLOS project, UCL)

Principio Fotométricos
> Iluminancia (lx) : valores objetivo

indicadores de rendimiento lumínico
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Principios Fotométricos
> Luminance (cd/m²) : valores objetivo

Absolute luminance

> 2000 cd/m² Too bright anywhere in the room

> 1000 cd/m² Too bright in the visual field

< 500 cd/m² preferable

< 30 cd/m² Unacceptably dark

Source : MC Dubois thesis

Office context
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Principios Fotométricos
> Luminance (cd/m²) : valores objetivo
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= la relación entre la iluminación interior en el plan de trabajo y la iluminación exterior

en el sitio sin obstrucciones con cielo nublado CIE.

< fijada inicialmente para el noroeste de Europa, donde el sol es escaso y cielos nublados

son predominantes.

Indicadores de desempeño
>Factor de luz día (%)
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DAYLIGHT FACTOR

(DF-%)
PUERTO MONTT

LAT 41.47 S LON 72.93 W

CALAMA

LAT 22.47 S LON 68.92 W

46%

~10 000 lx

(FLJ 2% ~ 200lx)

32%

~45 000 lx

22%

~85 000 lx

OVERCAST

INTERMEDIATE

CLEAR

11%

~5 000 lx

(FLJ 2% ~ 100lx)

16%

~55 000 lux

73%

~95 000 lux

OVERCAST

INTERMEDIATE

CLEAR

= BY DEFINITION, OVERCAST SKY

… APPROPRIATE FOR YOUR LOCATION ???

… DEVELOPPED IN NORTHERN EUROPE 

WHERE OVERCAST SKIES ARE 

PREDOMINANT
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Plataforma Web

http://iluminachile.ubiobio.cl/

Clear Sky
Despejado

Clear Turbid Sky
Despejado Túrbidos

Intermediate Sky
Intermedio

Overcast Sky
Nublado

Cielos CIE estándar Predominantes
Tipos de cielos
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DESIGN PHASE 
 predictions 
 charts, scale models, lighting simulations  

BUILT ENVIRONMENTS
 post-occupancy evaluation (POE) 
 in-situ measurements, questionnaires

Software de evaluación
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DAYLIGHT FACTOR

(DF-%)

By definition, the daylight factor is:
- a ratio of illuminances
- under overcast sky (no direct daylight from the sun)

> no influence of the orientation of the façade 
DF_room001_south = DF_room001_north

> no influence of the location of the building 
DF_room001_brussels = DF_room001_calama

> no influence of the intensity of the overcast sky
DF_room001_puntamontt = DF_room001_calama

> no influence of the date/time

DF_room001_21mars_9h = DF_room001_21dec_18h

If DF not couple with analysis under clear sky (direct+diffuse) 

could lead to :

- identical facade whatever the orientation

- identical building whatever the location

- high risks of glare and overheating

NORTH SOUTHBrussels

Concepcion NORTH SOUTH
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- Geometrically complex model ?

- sun tunnel ? 

- specular surface (metal) ? 

- complex element (water, translucent surface…) ? 

- How many time do I have ? Which precision do I want ?

- Is the software validated for this usage ?

- Is the software expensive ? 

- Which operating system have I (Mac, Window, Linux) ?

- Have I a 3D model already drawn ?

- Which performance indicator(s) do I want to evaluate ? 

- Do I want to visualize graphically the results ?
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SC: sky component
ERC : externally reflected component
IRC : internally reflected component

DF=SC+ERC+IRC

Source : B Deroisy CSTC
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Source : 
B Deroisy CSTC

Source : 
B Deroisy CSTC

Source : 
B Deroisy CSTC
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Engine
Geometry

Surface

Cos

t

3D 

mo

del

er

3D 

importatio

n

Quantitative 

results
Graphical 

visualizat

ion of the 

results

Artifi

cial 

lighti

ng

Ill

u

m

L

u

m

D

F

D

G

P

D

A

U

DI

DIAL+
Split flux 

formula

Simple

Diffuse
$    

Ecotect
Split flux 

formula

Simple

Diffuse
$  

.dxf, .3ds, 

.obj 
   

Dialux Radiosity
Complex

Diffuse
free  .dxf, .dwg      

ReluxPro Radiosity
Complex

Diffuse
free  .dxf, .dwg      

Velux

VDV

Photon-

mapping

Complex

Dif., spec. 

(water)

free  
.skp, .dxf, 

.dwg, .obj
    

3DSmax
Radiosity 

+ Raytracing

Complex

Diffuse,specul

ar

$  
.skp, .dxf, 

.dwg, .obj
      

Radiance

Raytracing 

(+ Photon-

mapping)

Complex

All types
free

< ecotect

< sketchup
    

>ecotect

>sketchup
 

Daysim
< Radiance 

engine

Complex

All types
free

< ecotect

< sketchup
     

>ecotect

>sketchup
( )

Diva
< Radiance 

engine

Complex

All types
$ < rhino        ( )
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Metodo propuesto
> Coupler SketchUp - VDV

1/ Diseñar la geometría en SketchUp

- classer « par matière »

- no olvidar dibujar las construcciones vecinas

- dibujar el espesor de fachada ?

- dibujar de los marcos de las ventanas ?

2/ Importar le modelo de SketchUp a VDV

3/ Especificar en VDV :

- materiales

- orientación

- localización

4/ Lanzar las simulaciones en VDV
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Método propuesto para trabajar conVDV

> obtener 4 tipos de resultados

1/ Factor de luz día - FLD, sobre el plano de trabajo

(cielo cubierto = cielo menos luminoso) > nivel de iluminancia

en relación al clima donde vamos a trabajar, si es representativo.

2/ Iluminancia sobre el plano de trabajo, para momentos claves

(cielo claro = cielo más luminoso +) >niveles de iluminancias

Equinoccio des primavera (21 mars) : mañana, medio día, tarde

y/o Solsticio de verano 21 juin / soleil le plus haut ) : mañana, medio día, tarde

y/o Solsticio de invierno (21 décembre / soleil le plus bas) : mañana, medio día, tarde

3/ Panorama de luminancia

(cielo claro =presencia de sol directo) > deslumbramiento

4/ Renders realistas

(cielo claro =presencia de sol directo) > otros parámetros (estéticos,

vista al exterior…)

momentos claves idem al punto 2.
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Método propuesto para trabajar conVDV

> Fijar los objetivos antes de lanzar la 

simulaciones

Contexto: Vivienda

1/ Factor de luz día - FLD,

ejemplo: > 5% ideal > 2% minimo

2/ Iluminancia sobre el plano de trabajo, para momentos claves, para 

espacios claves

ejemplo: > 300lx ideal   > 200lx minimo

3/ Panorama de luminancia

ejemplo: < 2000 cd/m²

4/ Renders realistas
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démo Check-list
> Check the location/orientation of your model
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5*3.6*2.5 m³
ρ=20/50/50%
TL=78%

obstructions

FLJ 2% : ~1.5m
FLJ mean = 1.2%

FLJ 2% : ~2m
FLJ mean = 2.1%

with 
obstruction

without 
obstruction

Example

Check-list
> Are the neighboring buildings modelled ?
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Ground Color Reflection coef.

Grass Green ~2%

Snow White ~85%

Clay Brown ~26%

Macadam Grey ~18%

Ext_ground: green 90% Ext_ground: grey 20%

Example

Check-list 
> Is the exterior ground modelled ?
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Reflexion_coefficient

Wall 60%

Ceiling 85%

Floor 25%

LEED recommendations (North-America)

 parois : 10 %  parois : 80 %Example

Check-list 
> Are the reflection coefficients defined and realistic ? 
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Lum_transmission

Single glazing ~90%

Double glazing ~80%

Double glazing Low-E ~70%

5*3.6*2.5 m³
ρ=20/50/50%

obstructions

FLJ 2% : ~1.5m
FLJ mean = 1.2%

TL=78% TL=42%

FLJ 2% : ~1m
FLJ mean = 0.7%

Example

Check-list 
> Is the luminous transmittance defined and realistic ? 
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Check-list
> Are the window frames/exterior wall thickness 

modelled ?
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• Illuminance/Luminance
> require specifying type of sky, date and time 

• DF 
> CIE overcast sky (no influence of location, date…)

Check-list
> Do you know which sky type/date/time simulate ?
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office working plane fixed working plane not fixed corridor

Check-list
> Does the measuring grid have appropriate 

dimensions ?
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Sensor height Sensor direction

(6 years old)

~ 1.5m

~ 1.35m~ 1m

Check-list
> Is the view point well defined ?
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información complementaria

> VDV

Dra. Arq.Beatriz Piderit M.

UBB –Directora Magister de Hábitat Sustentable y Eficiencia Energética
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