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Sumário executivo: seleção de edifícios 
 

Este relatório representa o Produto 2 (P2) do projeto de benchmarking de 

desempenho energético em edifícios públicos. São apresentados 20 edifícios 

selecionados para receberam auditorias energéticas, a metodologia para seleção 

destes edifícios e finalmente a metodologia para desenvolvimento do benchmark 

a partir das informações selecionadas. 

A seleção da amostra para realização deste estudo foi desafiadora, pois se trata 

de um portfólio ou estoque limitado de edificações, com tipologia definida, 

porém, o tamanho total do universo de edifícios públicos de escritórios não é 

conhecido. Desta forma, é necessário adotar uma metodologia híbrida, juntando 

as avaliações nacionais de estoque e as avaliações de portfólio. 

Esta metodologia de amostragem procede da seguinte forma: 

1. Os edifícios são listados numa ordem ascendente da principal variável que 

os diferencia;  

2. O tamanho do universo é dividido pelo número exigido pela amostragem 

para definir o intervalo de seleção;  

3. Um número randomizado é gerado (por exemplo com uso da função excel 

"=rand()*(intervalo de seleção)") para definir o ponto de partida da 

seleção; e 

4. Os edifícios neste intervalo são selecionados para a amostra. 

Especificamente para este estudo, a variável mais importante adotada foi o 

consumo total do edifício em kWh/ano. Foi evitado o uso de custos energéticos 

uma vez que a tarifa de energia poderia gerar uma distorção, e o interesse 

principal do projeto é de investigar o consumo energético e a eficiência. 

Na seleção, foram excluídos todos os edifícios com consumos abaixo de 

25kWh/m²/ano ou acima de 1.000kWh/m²/ano (conforme Borgstein 2014, e 

CBCS 2014), pois estes valores tipicamente representam erros nos dados, 

edifícios desocupados, grandes estacionamentos ou CPDs.  Através de avaliação 

dos dados submetidos, os edifícios que não têm a tipologia principal de escritório 

não foram considerados para as visitas. Edifícios que não tinham preenchido os 

formulários de coleta de dados de forma completa, que não relatavam a 

população ou nos quais faltava uma quantidade significativa de dados, também 

foram excluídos da lista. Finalmente, os edifícios que mostravam consumo total 

abaixo de 100.000 kWh/ano também foram desconsiderados, para garantir o 

custo-benefício do envio de engenheiros para realização de auditorias 

energéticas. 
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O grupo ("amostra") selecionado precisava demonstrar certos critérios para ser 

considerada uma representação adequada do "universo" do banco de dados. Os 

critérios incluíram: 

 Variação geográfica (mínimo de oito estados e três cidades que não 

fossem capitais); 

 Conformidade clara com a tipologia de "escritório" como uso principal; 

 Um máximo de dois edifícios por órgão ou instituição; e 

 Área mínima de 500m², conforme a chamada pública. 

A tabela embaixo mostra algumas características estatísticas da amostra. 

Variável Universo  Amostra  

Número de edifícios 138 20 

Consumo média (kWh/m²/ano) 117 115 

Consumo mediano (kWh/m²/ano) 103 108 

Número de estados representados 19 11 

 

A figura embaixo mostra a comparação entre os consumos de energia e as áreas 

dos edifícios selecionados, e uma linha de regressão que representa a média do 

universo de 138 edifícios. 
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Introdução 
 

O Projeto PNUD BRA/09/G31 - “Transformação do mercado de eficiência 

energética no Brasil” -  tem o objetivo de influenciar e desenvolver o mercado de 

eficiência energética em edificações comerciais e públicas. Visa contribuir com 

uma economia de até 4 milhões de MWh de eletricidade nos próximos 20 anos, 

com potencial redução de emissões de gases de efeito estufa em até 2 milhões 

de toneladas de dióxido de carbono (CO2). 

O Projeto tem como principal agência executora o Ministério de Meio Ambiente 

(MMA), por meio da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental 

(SMCQ), sendo o Diretor do Departamento de Mudanças Climáticas o seu 

coordenador nacional. Esse Projeto é implementado em parceria com o Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e é financiado pelo Global 

Environment Facility (GEF), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 

pelo Fundo Multilateral do Protocolo de Montreal (MLF).  

Existem ainda muitas barreiras relevantes no Brasil para o desenvolvimento do 

mercado de eficiência energética no setor público, principalmente relacionadas à 

capacitação e à disponibilidade de dados e informações sobre os edifícios 

públicos.  

Os benchmarks (linhas de base ou bases de comparação) permitem a 

visualização de consumo real dos edifícios, a comparação do seu desempenho 

com tipologias, tecnologias e usos semelhantes, a identificação de metas e o 

reconhecimento daqueles com melhor desempenho. A informação proporcionada 

otimiza eventuais investimentos em auditoria, comissionamento e retrofit de 

edifícios e serve como linha de base para projetos de redução de emissões de 

GEE. 

Desde 2013, o CBCS atua na criação de metodologias para benchmarks, bancos 

de dados de consumo de energia em edificações e na publicação de benchmarks 

para o setor comercial. Este projeto visa o desenvolvimento de benchmarks para 

edifícios do setor público. 

O foco do projeto é em edifícios públicos com uso principal de escritório, sendo 

definido assim a tipologia para desenvolvimento do benchmark.  

O atual relatório representa o Produto 2 (P2) deste projeto. São apresentados os 

edifícios selecionados para receberam auditorias energéticas, a metodologia para 

seleção destes edifícios e finalmente a metodologia para desenvolvimento do 

benchmark a partir das informações selecionadas.  
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Metodologia de amostragem estatística 
 

Metodologias estatísticas disponíveis 

 

Metodologias estatísticas são largamente usadas no cálculo, na previsão e na 

avaliação de desempenho energético em edificações. Neste projeto, foi 

necessário identificar uma amostragem estatística representativa para avaliar o 

desempenho energético em edifícios públicos cuja uso principal é de escritórios.  

O relatório de metodologias estatísticas do IEA Annex 53 (IEA 2013) identifica o 

potencial de utilização de métodos estatísticos para avaliação de desempenho de 

edificações ao nível do edifício individual, ao nível de um determinado estoque e 

ao nível nacional. Tabela 1 mostra os modelos estatísticos sugeridos para 

avaliação nestes casos. Por já ter a tipologia da edificação definida, este estudo 

se encaixa na modalidade de "Grandes portfólios de edificações". 

 

Escala da 
investigação 

Intervalo 
de tempo 

Principal fator de influência Modelo mais adequado 

Edifícios 

individuais 

Consumo 

horário 
Consumo 
diário 
Consumo 
mensal 

Geometria 

Características físicas da 
edificação 

Clima (interno e externo) 
Ocupação 
Padrão de uso e de vida dos 

usuários 

Análise de regressão: linear, 

multivariada, curva 
logística, mínimos 
quadrados parciais, gráfico 
q-q, principais 
componentes, 

Redes neurais artificiais. 

Grandes 
portfólios de 
edificações 

Consumo 
mensal 
Consumo 
anual 

Geometria 
Características físicas da 

edificação 
Clima (externo) e localização 
Ocupação 
Estilo de vida dos usuários 

Tipo de uso 
Operação de resfriamento/ 

aquecimento 

Análise de regressão: linear, 
multivariada, curva 
logística, mínimos 
quadrados parciais, 
múltiplos 

Rede neural 

Métodos de quantificação. 

Estoque 

nacional de 

edificações 

Consumo 

mensal 

Consumo 
anual 

Tipologia, Características físicas 

da edificação,  

Localização (grau-horas) 
Época de construção 
Operação de resfriamento/ 

aquecimento 
Tipo de uso 

Distribuição da frequência 

Análise de clusters 

Técnicas de cluster 
hierárquico 

Modelos de regressões 
mensais 

Modelos de engenharia 

 

Tabela 1 - Modelos de avaliação estatística de edificações 

 

Os diferentes tipos de modelagem de desempenho também são identificados 

pela ASHRAE (ASHRAE Handbook 2013), separando as diferentes formas de 
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avaliar dados de consumo em edificações através da estatística e da modelagem 

térmica. 

Outros estudos identificam os tipos de informação disponíveis sobre consumo em 

edificações (Perez-Lombard 2008), enquanto Zhao (2012) e Chung (2011) 

apresentam as principais metodologias estatísticas que podem ser adotadas para 

avaliação de portfólios e estoques. Destaque é dado para métodos de regressão 

e redes neurais, enquanto Steadman (2014) aplica metodologias estatísticas 

para avaliação no nível da cidade. 

Conforme a metodologia de desenvolvimento sugerido em Borgstein (2014), e 

desenvolvido em mais detalhe no último capitulo deste documento, a avaliação 

estatística para este estudo é realizada através de modelos de regressão no 

primeiro instante, sendo que é necessário que também seja adotada uma 

seleção adequada dentro da amostra inicial para definir um grupo menor de 

edificações para receberem as auditorias energéticas. 

Como referência para amostragem estatística, é citada a CBECS (Pesquisa de 

Consumo de Energia em Edificações Comerciais, na sigla em inglês), que define o 

modelo de estoque para estimativa de consumos energéticos em edifícios 

comerciais nos EUA.  

A metodologia de amostragem do CBECS (CBECS 2015) é baseado na definição 

de "quadros de áreas" (area frames) representativos do país inteiro, que formam 

Unidades Primárias de Amostragem (UPAs). Nestas UPAs, são realizadas visitas 

por auditores que anotam tipologia e características de todos os edifícios. Na 

base atual, isso representa aproximadamente 140.000 edifícios.  

Dentro dos edifícios que se encontram nas UPAs, é realizada uma seleção de 

amostra por meio da metodologia de Probabilidade Proporcional a Tamanho 

(PPT). O uso da PPT é geralmente eficaz quando o tamanho do universo é 

desconhecido, quando é importante controlar o tamanho da amostra e quando os 

edifícios podem facilmente ser agrupados em clusters ou aglomerações com 

características ou tamanhos parecidos.  

Dentro destes clusters, os edifícios são selecionados de forma aleatória 

(randomizada) por meio de amostragem probabilística. 

 

Metodologia adotada  

 

A seleção da amostra para realização deste estudo foi desafiadora, pois se trata 

de um portfólio ou estoque limitado de edificações, com tipologia definida, 

porém, o tamanho total do universo de edifícios públicos de escritórios não é 
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conhecido. Desta forma, é necessário adotar uma metodologia híbrida, juntando 

as avaliações nacionais de estoque e as avaliações de portfólio. 

O uso de PPTs é interessante para realizar amostragem dentro de um estoque 

grande, para gerar um entendimento do estoque inteiro (a terceira escala 

identificada em Tabela 1). Porém, no caso deste estudo, a escolha de uma 

tipologia bem definida, sendo de edifícios públicos com uso principal de 

escritórios, evitou a necessidade da utilização dos clusters do PPT. 

Desta forma, a metodologia estatística mais adequada considerada foi a 

amostragem sistemática probabilística, método simples que seria comparável à 

segunda etapa de amostragem PPT (após definição dos clusters). 

Esta metodologia de amostragem procede da seguinte forma: 

1. Os edifícios são listados numa ordem ascendente da principal variável que 

os diferencia;  

2. O tamanho do universo é dividido pelo número exigido pela amostragem 

para definir o intervalo de seleção;  

3. Um número randomizado é gerado (por exemplo com uso da função excel 

"=rand()*(intervalo de seleção)") para definir o ponto de partida da 

seleção; e 

4. Os edifícios neste intervalo são selecionados para a amostra. 

Por exemplo, para escolher uma amostra de 10 edifícios num universo de 200, o 

intervalo de seleção seria 20. Assim, o número randomizado poderia ser entre 1 

e 20. Se for gerado o número 12, os edifícios selecionados na amostra seriam os 

edifícios nas posições 12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172 e 192 na lista. 

Especificamente para este estudo, a variável mais importante adotada foi o 

consumo total do edifício em kWh/ano. Esta variável foi selecionada pois outros 

estudos do CBCS mostram importantes erros nas definições de área (por 

exemplo, com a inclusão de áreas não condicionadas ou estacionamentos), o que 

poderia acabar distorcendo a amostra. Mesmo que tenha havido uma atenção 

focada neste projeto para padronizar as definições de áreas, o valor de consumo 

de energia foi considerado mais adequado e robusto para ser usado como 

indicador, já que foi sempre comprovado por submissão das contas de energia. 

Também foi evitado o uso de custos energéticos uma vez que a tarifa de energia 

poderia gerar uma distorção, e o interesse principal do projeto é de investigar o 

consumo energético. 

Para aplicação do processo de amostragem, foi realizado uma segunda limpeza 

dos dados com critérios de desqualificação para seleção para as auditorias 

energéticas. Depois foram definidos desejáveis características mínimas da 

amostra, para garantir que ela esteja representativa de todo o estoque e da 
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variação, e que ela esteja de acordo com os critérios mínimos estabelecidos pelo 

projeto. A aplicação da amostragem foi realizada, sendo que quando 

determinados edifícios que se encontravam fora das características mínimas, 

estes foram substituídos pelos edifícios adjacentes na lista, para compor a 

amostra de forma adequada. 
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Seleção de edifícios para receberam auditorias 
 

Critérios de desqualificação 

 

Conforme citado no capítulo anterior, para a seleção de edifícios foi necessário 

definir critérios mais rígidos de seleção do que os critérios considerados no 

estudo estatístico, a fim de buscar uma representação adequada e garantir que 

as auditorias energéticas de fato irão gerar algum benefício para os edifícios 

estudados. 

Primeiramente, foram excluídos todos os edifícios com consumos abaixo de 

25kWh/m²/ano ou acima de 1.000kWh/m²/ano (conforme Borgstein 2014, e 

CBCS 2014), pois estes valores tipicamente representam erros nos dados, 

edifícios desocupados, grandes estacionamentos ou CPDs.  

Através de avaliação de comentários nos formulários, nomes ou descrições, os 

edifícios que claramente não têm a tipologia de escritório, ou que pareciam estar 

dominados por cargas especiais como laboratórios, não foram considerados para 

as visitas. 

Edifícios que não tinham preenchido os formulários de coleta de dados de forma 

completa, que não relatavam a população ou nos quais faltava uma quantidade 

significativa de dados, também foram excluídos da lista para visitas. 

Finalmente, os edifícios que mostravam consumo total abaixo de 100.000 

kWh/ano também foram desconsiderados, para evitar questionamentos do custo-

benefício do envio de engenheiros para realização de auditorias energéticas em 

edifícios com consumos baixos e (sendo assim) com pouco potencial para 

melhoria. O valor de 100.000 kWh/ano foi selecionado por representar um 

consumo energético mínimo para justificar o investimento de uma auditoria 

energética e envio de um engenheiro qualificado para realizar levantamentos e 

sugestões de investimento. Abaixo deste valor, no mercado de auditoria 

energética, é mais comum realizar levantamentos remotos. 

O relatório de Produto 1 deste trabalho descreve o recebimento e limpeza dos 

dados recebidos. Foram recebidos dados de 322 instalações, mas muitos 

enviaram dados incompletos ou errados. Contando apenas os edifícios que 

enviaram os dados mínimos, restaram dados de 255 instalações (medidores e 

contas), que representaram 207 edifícios individuais. A limpeza (tratamento) dos 

dados foi realizada para retirar dados errados e tipologias diferentes, o que 

deixou um "universo" de 176 edifícios, que foi utilizado no processo de avaliação 

estatística no Produto 1 deste projeto.  
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Finalmente, excluindo os edifícios com consumo energético abaixo de 100.000 

kWh/ano, foi definido uma amostra de 138 edifícios, da qual precisam ser 

selecionados 20 edifícios para receberam as auditorias energéticas. 

 

Critérios de seleção 

 

Conforme os termos de referência e as regras estabelecidas na Manifestaçao de 

interesse para levantamento de dados  , a seleção de edifícios, mesmo que por 

amostragem estatística dentro do consumo total, tinha que representar o 

universo total  com relação a outras variáveis; desta forma foram definidos 

critérios mínimos de validação da amostra. A metodologia definida acima permite 

que edifícios sejam substituídos por outros edifícios adjacentes na lista quando 

necessário para atender aos critérios mínimos de seleção. 

O primeiro critério é a variação geográfica. Foi definido que a seleção tinha que 

incluir um mínimo de oito estados, e um mínimo de três edifícios em cidades que 

não são capitais estaduais. Estas especificações foram consideradas para garantir 

um nível mínimo de representatividade geográfica, apesar da metade (47%) dos 

edifícios recebidos estarem localizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. 

A conformidade clara com a tipologia de edifício de escritório (como uso principal 

do edifício) também foi considerado como um critério de seleção.  

Como o critério original da chamada pública estipulou edifícios maiores que 

500m², qualquer edifício abaixo deste tamanho seria desclassfiicado e teria que 

ser trocado para um outro edifício na lista. 

Para garantir uma variação adequada nos perfis de consumo, também foi 

definido um máximo de dois edifícios por órgão ou instituição. 

Apesar de constar na definição inicial do projeto, é importante notar que, 

enquanto foi avaliado o desempenho do edifício em kWh/m²/ano, isso não foi 

adotado como um critério de seleção ou desqualificação do edifício, pois outros 

estudos mostram que sem aplicação de um benchmark adequado, este valor 

sozinho não é um critério suficiente para avaliar o potencial de melhoria numa 

edificação (CBCS 2015). Uma seleção de apenas edifícios com altos consumos 

específicos para a realização de auditoria poderia distorcer a amostra de forma 

grave, gerando um benchmark de desempenho que não se mostraria adequado 

para aplicação no estoque de edifícios públicos como todo. 
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Aplicação da seleção 

 

A metodologia descrita acima foi aplicada na tabela de 138 edifícios. O intervalo 

de seleção foi 07, e o número randomizado gerado foi 01. Sendo assim, foi 

escolhido o primeiro edifício na lista, o oitavo, e assim sucessivamente. 

A escolha inicial contou com quatro edifícios de um único órgão; desta forma, 

foram selecionados apenas dois destes edifícios e os outros dois foram 

substituídos pelos edifícios adjacentes na lista. Um terceiro edifício foi substituído 

por um edifício adjacente na lista para garantir participação adequada das 

diferentes esferas de governo, incluindo um edifício adicional de um governo 

estadual. 

Os resultados dessa escolha são tabeladas em Tabela 2. 

 

Instituição Edifício Cidade Estado 

Prefeitura de Itápolis – SP Paco Municipal- Rua rodrigues alves Itápolis SP 

TJ Goiás Predio de Morrinhos Morrinhos GO 

TJSP Conselheiro Furtado 688 São Paulo SP 

UFPB 
Superintendência de Tecnologia da 
Informação - STI 

João Pessoa PB 

CEF Londrina - PR Avenida Maringá, 1415, Londrina - PR Londrina PR 

QCG -  Quartel do Comando 
Geral do CBMDF 

SAM Lote D Módulo E Brasília DF 

Ministério Público do 
Trabalho 4ª região 

Ramiro Barcelos, 104  Porto Alegre RS 

Cantanduva SP  Prefeiruta Municipal de Catanduva Catanduva SP 

TJSP Patio do Colégio 73 São Paulo SP 

Governo do Estado de  
Santa Catarina - SC 

Edifício das diretorias DEINFRA/DETER/ 
Secretaria de Infraestrutura 

Florianópolis SC 

T.R.E Tribunal Regional Eleitoral do RS Porto Alegre RS 

DAEP - Departamento 
Autônomo de Água e Esgoto 
de Penápolis 

Av. Adelino Peters, 217 Penápolis SP 

Governo do Ceará 
CAGECE Companhia de Agua e Esgoto do 
Ceará 

Fortaleza  CE 

Ministerio da Saude Fundação Nacional de Saúde -SEDE Brasília DF 

Banco do Brasil Praca da Liberdade - MG 
Belo 
Horizonte 

MG 

Banco do Brasil Agência Recife - PE Recife PE 

Ministério Público Eixo Monumental, Praça do Buriti, lt 2  Brasília DF 
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Ministério das Relações 
Exteriores 

Itamaraty Brasília DF 

Secretaria de Patrimônio RJ Secretaria de Fazenda 
Rio de 
Janeiro 

RJ 

Correios Ed. Sede SBN QD 01 bloco A - Asa Norte Brasília DF 
 

Tabela 2 - Lista de edifícios selecionados 

 

Dos 19 estados representados no universo de 138 edifícios, 11 foram 

representados na amostra final para auditorias energéticas. 

O universo mostrou um consumo médio de 117kWh/m²/ano, comparado com 

115kWh/m²/ano na amostra selecionada para auditorias. Da mesma forma, o 

consumo mediano do universo, de 103kWh/m²/ano, foi um pouco abaixo do 

mediano da amostra, de 108kWh/m²/ano, mas ficou bem próximo.  

A 

 

Figura 1 mostra a comparação entre os consumos de energia e as áreas dos 

edifícios selecionados, e uma linha de regressão (pelo método de mínimos 

quadrados) que representa a média do universo de 138 edifícios. 

Aproximadamente a metade dos edifícios mostrou consumo específico acima da 

média, e a outra metade mostrou consumo abaixo da média.  
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O menor valor de consumo específico foi de 38kWh/m²/ano, e o maior foi de 

293,6kWh/m²/ano. O tamanho dos edifícios variou entre 683m² e 68.612m², e a 

ocupação variou de 10 a 3.300 pessoas. 

 

 

 

Figura 2 compara o consumo específico de energia (kWh/m²/ano) da amostra 

selecionada com o universo, mostrando os valores mínimos, máximos, médios, 

medianos e quartis.  
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Figura 1 - Relação entre consumo de energia e área para os edifícios selecionados 

 

 

Figura 2 - Gráfico de consumo de energia no universo e na amostra selecionada 
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Critérios para validação da seleção 

 

A amostra selecionada já atende às demandas estipuladas na etapa de 

metodologia. Porém, conforme estipulado no Termo de Referência do projeto, há 

duas variáveis adicionais que podem ser consideradas como critérios de seleção 

de edificações: 

1. Disponibilidade em participar das capacitações previstas; e 

2. Comprometimento e compromisso na implementação de medidas de 

conservação de energia. 

Como a seleção da amostragem foi realizada sem contato direto com os gestores 

dos edifícios, não foi possível validar junto aos responsáveis o atendimento a 

estas necessidades para os prédios selecionados, apesar disso já ter sido 

estipulado na etapa de levantamento de dados. 

Desta forma, o próximo passo para andamento do projeto é o contato direto com 

os gestores dos edifícios, a fim de verificar e validar disponibilidade para 

celebração de Memorando de Entendimento (Acordo de cooperação) entre as 

instituições envolvidas (Edifício selecionado, Program das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e Ministério do Meio Ambiente) que  regerá os diretos e 

obrigações dos participantes previstas no projeto. 

Um edifício foi desqualificado à pedido do órgão responsável por submeter o 

edifício, pois no tempo de duração do projeto o edifício será cedido a um outro 

órgão. 

Caso ainda seja necessário excluir algum edifício devido a estes fatores, será 

realizada a seleção de um novo edifício para substituí-lo por meio de escolha 

entre os edifícios adjacentes na lista que continuam atendendo aos critérios 

acima citados e mantendo a validade e variação da amostra.  
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Metodologia prévia para benchmarking 
 

Princípios de benchmarking 

 

As edificações brasileiras são responsáveis por 50% do consumo de energia 

elétrica no país (EPE 2015). Novas edificações no Brasil são sujeitas a normas, 

como a NBR 15.220, e o programa PBE Edifica, que define níveis de desempenho 

em construções novas. Porém, não existe um programa nacional de gestão 

energética em edificações existentes. Dado o importante consumo energético do 

estoque construído, há uma necessidade de melhor entender o consumo 

energético de edificações em operação, a fim de permitir uma gestão de 

consumo e uma operação mais eficiente.  

Um "benchmark" é uma linha de base ou ponto de referência, que pode ser 

utilizado para avaliar o desempenho de coisas do mesmo tipo. Neste documento, 

utilizamos o termo benchmark para descrever o desempenho energético que 

representa a média do mercado em uma tipologia construtiva específica.  

Benchmarks definem um nível típico de consumo, permitindo a rápida 

comparação, avaliação, e identificação de potencial para melhoria de 

desempenho energético em edificações.  

Em muitos casos, a aplicação de benchmarks é um ponto de partida para 

programas de eficiência energética. Avaliações de desempenho energético 

podem ser rapidamente aplicadas em edifícios individuais ou portfólios de 

milhares de unidades. A norma ISO 50.001 exige o uso de benchmarks (linhas 

de base energéticas) na aplicação de sistemas de gestão energética. A primeira 

etapa de auditoria energética é geralmente a comparação de desempenho com 

um benchmark, para informar o desenvolvimento do trabalho. Um benchmark 

pode também servir como parâmetro de referência para arquitetos e engenheiros 

que pretendem projetar empreendimentos eficientes. Finalmente, um benchmark 

viabiliza sistemas de etiquetagem de eficiência energética em operação, sendo 

que a etiqueta é sempre concedida após comparação do desempenho real com o 

valor constatado pelo benchmark. 

Internacionalmente, benchmarks são publicados e mantidos para organizações 

governamentais ou sem fins lucrativos. O instituto de engenheiros de sistemas 

prediais do Reino Unido (CIBSE, na sigla em inglês) por exemplo, publica 

benchmarks para o consumo energético de todas as principais tipologias de 

edificações; estes benchmarks são adotados na legislação do país, que obriga a 

etiquetagem energética em operação de edifícios públicos, com base nos 

benchmarks. O governo dos EUA mantém um portal na internet chamado Energy 

Star Portfolio Manager (Energy Star Portfolio Manager 2015), que permite a 
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rápida comparação de desempenho energético com benchmarks, e que já foi 

utilizado por mais de 260.000 edifícios, representando mais de 40% dos espaços 

comerciais construídos nos EUA. Outros programas internacionais incluem o 

Building Energy Quotient da ASHRAE e o portal EnergyIQ (EnergyIQ 2015). 

A Rede Global para Desempenho de Edificações (GBPN, na sigla em inglês), 

publica avaliações da efetividade de políticas públicas, e melhores práticas em 

redução de consumo energético no setor como um todo. A rede sempre destacou 

a importância do benchmarking entre as ferramentas de transformação de 

mercado e implantação de eficiência energética. 

Frente a carência de benchmarks brasileiros, em maio de 2013, o CBCS publicou 

um posicionamento intitulado "Benchmarking e Etiquetagem Energética – Visão 

Brasileira" (CBCS 2013). Neste documento, foi elaborado o plano para o 

desenvolvimento de benchmarks no cenário Brasileiro. 

Em seguida, em 2014 foi publicada uma Comunicação Técnica do CBCS (CBCS 

2014), definindo critérios para o desenvolvimento de benchmarks nacionais de 

consumo energético em edifícios em operação. O projeto de Desempenho 

Energético Operacional (DEO) do CBCS cresceu destes esforços iniciais, e já 

publicou benchmarks para agências bancárias (CBCS 2014) e escritórios 

corporativos (CBCS 2015), além de realizar trabalhos paralelos sobre 

etiquetagem, medidores inteligentes, conforto térmico e auditoria energética. 

O desenvolvimento de benchmarks para edifícios do setor público se alinha com 

o projeto DEO, aproveitando a metodologia já desenvolvida e todas as 

experiências e conhecimento das equipes de benchmarking e DEO do CBCS. Os 

critérios básicos para desenvolvimento dos benchmarks estão descritos na 

Comunicação Técnica e no relatório de benchmarking de escritórios corporativos 

do CBCS. 

 

Levantamento estatístico 

 

A primeira etapa de desenvolvimento de um benchmark é a avaliação de uma 

amostra estatística, para entender o perfil típico de consumo e desenvolver um 

conhecimento inicial sobre as características dos edifícios dentro do universo a 

ser estudado. 

Estes valores estatísticos são considerados representativos do mercado, e o 

benchmark final sempre tem que mostar estar alinhado aos valores de saída das 

avaliações estatísticas. 

As avaliações são realizadas em Produto 1 deste projeto. 
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Levantamento em auditorias energéticas 

 

A segunda etapa de desenvolvimento de um benchmark é a realização de 

auditorias energéticas em uma amostra de edifícios representativos da tipologia. 

Neste caso, serão realizados 20 auditorias energéticas, em edifícios escolhidos 

conforme os capitulos anteriores deste documento. 

As auditorias são realizadas em conformidade com nível 1 da ASHRAE PCBEA 

(ASHRAE 2011), que especifica metodologias para levantamentos e realização de 

auditorias energéticas. 

Além de seguir as metodologias da ASHRAE, as auditorias realizam 

levantamentos detalhados de especificações e características chaves dos projetos 

que podem vir a ter impactos significativos sobre o consumo de energia das 

edificações.  

Ao longo das auditorias, a informação é captada em metodologias de acordo com 

a TM22 da CIBSE (CIBSE 2006), para identificar não apenas os consumos de 

energia por uso final, como também as variáveis responsáveis por este consumo. 

As auditorias são realizadas em quatro etapas. 

1) Levantamento prévio de informações  

Informações mais detalhadas são obtidas previamente de cada edifício, tais 

como especificações de equipamentos, planilhas de medição e controle, quadros 

de áreas e de populações, plantas dos pavimentos etc. 

2) Visita Técnica 

A visita, com duração de um a dois dias por edifício, tem como objetivo conhecer 

o funcionamento deste e levantar todos os fatores que influenciam o seu 

consumo energético. A visita é composta de duas partes essenciais: 

 Conversa com os gestores do edifício para compreender o funcionamento 

geral do prédio, horários de operação, pessoas e setores responsáveis, 

desafios enfrentados, alterações recentes, medidas de eficiência 

implantadas ou estudadas etc. 

 Levantamento in-loco das cargas energéticas com pessoa responsável pela 

operação do edifício, colhendo dados como tipos de sistema instalados, 

potências, horários de operação, medidas de economia instaladas, 

sensores e sistemas de automação existentes, abrangência da central de 

controle, divisão entre áreas comuns e privativas etc. 
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Na visita, é utilizado formulário padrão desenvolvido para o processo para 

registrar as informações necessárias, acompanhado com fotos. 

3) Cálculo do consumo por uso final 

O cálculo é realizado utilizando a Planilha de Consumo por Uso Final da Mitsidi. 

A partir das informações levantadas em campo, a Planilha é utilizada para 

estimar o consumo de cada sistema, compondo assim o consumo total estimado 

do edifício. Os cálculos de engenharia realizados contemplam os dados concretos 

do edifício e um conjunto de metodologias para estimar consumos específicos. 

O consumo total estimado é então calibrado através da sua comparação com o 

consumo real medido e faturado, ponderado por fatores como taxa de ocupação 

e alterações significativas tais como uma medida de eficiência que podem ter 

ocorrido entre o período medido e a data do levantamento técnico. 

Ao final do processo de calibração, é gerado o gráfico de divisão de consumo por 

uso final de cada edifício. 

4) Elaboração de Relatório de Diagnóstico 

Um relatório técnico fotográfico é elaborado para cada edifício, incluindo o 

contexto geral do edifício, aspectos climáticos e arquitetônicos, descrição das 

instalações prediais e funcionamento da operação do prédio, consumo histórico 

de energia e perfil de consumo (quando disponível), separação de consumos por 

uso final, comparação com os demais edifícios analisados, identificação de 

oportunidades para melhoria e medidas de eficiência energética.  

 

Aplicação na simulação 

 

A simulação energética é realizada a partir de programas computacionais como 

DesignBuilder e EnergyPlus, e permite que muitas permutações e variações de 

características das edificações sejam estudadas rapidamente, possibilitando o 

desenvolvimento de cenários e a avaliação dos impactos de alterações ou 

diferenças nos perfis de consumo energético. 

Conforme a metodologia do CBCS (CBCS 2014 e CBCS 2015), o modelo 

energético é criado com base nas características técnicas e de operação das 

edificações reais estudadas. Um modelo "paramétrico" é gerado, para ser 

representativo do desempenho médio encontrado no estoque. O modelo é 

alimentado com as características típicas do estoque, conforme os levantamentos 

estatísticos e as auditorias energéticas.  
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Uma vez que os resultados iniciais do modelo "típico" estão calibrados para 

representar os edifícios estudados, as variações em importantes características 

são estudadas no modelo e o impacto de cada variável no consumo energético 

pode ser isolado. Para se fazer isso com uma metodologia unicamente estatística 

e sem simulação, seria necessário um banco de dados muito grande e com 

muitas informações referentes a cada edifício. 

 

Fatores de correção 

 

Um benchmark é utilizado para isolar e avaliar o desempenho do edifício e 

demonstrar potencial para melhoria. Para garantir a utilidade dos benchmarks, é 

necessário considerar os impactos de variáveis externas; isso é feito com uso de 

“fatores de correção”.  

Conforme a metodologia de benchmarking, correções devem ser desenvolvidas 

apenas para fatores que estão fora do controle do proprietário e do usuário do 

edifício, e que têm grandes impactos no consumo energético da edificação. De 

forma geral, são permitidos quatro tipos de fator de correção: 

1. Clima do local  

2. Forma construtiva e inserção urbana 

3. Intensidade de uso 

4. Usos especiais 

 

Definição dos benchmarks para escritórios públicos 

 

A definição de benchmarks para edifícios públicos cuja uso principal seja de 

escritórios será realizada com aplicação destas etapas para desenvolvimento de 

um modelo matemático simplificado, levando em consideração os principais 

fatores que impactam no consumo de energia, para gerar um indicador coerente 

e adequado. 

O benchmark será produzido de uma forma que facilite a sua integração na 

plataforma a ser desenvolvida nas futuras etapas deste projeto. 
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Anexos 
 

1. Tabela do universo da seleção (138 edifícios) 

2. Formato padrão para publicação de benchmarks 
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1. Tabela do universo da seleção (138 edifícios) 

Instituição Edifício Cidade Estado 

TRT Fórum de Cabo Frio - RJ Cabo Frio RJ 

Prefeitura Socorro -SP  Avenida Jose Maria de Faria 71 Socorro SP 

Prefeitura de Itápolis - SP Paco Municipal- Rua rodrigues alves Itápolis SP 

UFPI 
Centro de Ciências da Saúde Av. Frei Serafim, 2280 - 
Centro - Teresina - PI 

Teresina PI 

UFPI 
Centro de Educação à Distância Rua Olavo Bilac, 1148 - 
Centro - Teresina - PI 

Teresina PI 

Instituto de Pesquisas Jardim 
Botanico do Rio de Janeiro 

Rua Major Rubens Vaz, 122 Rio de Janeiro RJ 

Prefeitura de Juiz de Fora Secretaria de obras - Sede Juiz de Fora MG 

TJ Goiás Predio de Morrinhos Morrinhos GO 

TJSP Pça Almeida Junior 35 - forum das execuções Fiscais São Paulo SP 

Governo do Estado de  
Santa Catarina - SC 

Instituto de Metrologia de Santa Catarina  
- INMETRO-SC 

São José SC 

TJSP Conde Pinhal 78 e 80 São Paulo SP 

TJSP Pça Pedro Lessa 61  São Paulo SP 

TRT Fórum de S. Gonçalo - RJ São Gonçalo RJ 

ANAC Nucleo Regional de Porto Alegre Porto Alegre RS 

TJSP Conselheiro Furtado 688 São Paulo SP 

Secretaria de Estado Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte Florianópolis SC 

Banco do Brasil Rua Heitor Blum 372- Florianopolis Florianópolis SC 

Hemobras Ed. JCPM Trade Center Recife 3 andares Recife PE 

Secretaria de Patrimônio RJ Fundação para a Infância e Adolescência Rio de Janeiro RJ 

Prefeitura de Ibiporã Secretaria de Agricultura  - Paraná Ibiporã PR 

UFPB 
Superintendência de  
 Tecnologia da  
Informação - STI 

João Pessoa PB 

Banco do Brasil Agência João Pessoa - PB João Pessoa PB 

TJSP Alexandre Dumas 206 São Paulo SP 

Governo de Pernambuco Secretaria de Meio Ambiente Recife PE 

TRT Fórum de S.J. Meriti - RJ São João de Meriti RJ 

IPSM Instituto de Previdência 
dos Servidores Militares de 
Minas Gerais  

Rua Paraiba, 576  Belo Horizonte MG 

MS gas -  MS - Empresa de 
economia mista ligada a 
SEINFRA 

Av. Ministro João Arinos, 2138 Campo Grande MS 

Prefeitura Municipal de Limeira 
(SP) 

Centro de Formação do Professor Limeira SP 

CEF Londrina - PR Avenida Maringá, 1415, Londrina - PR Londrina PR 

DNIT Superintendencia Regional (DF) Goiânia GO 

Banco do Brasil Avenida do Estado 3277 - Camboriu Balneário Caomboriú SC 

TJSP Bela Cintra 151 São Paulo SP 

Tribunal de Contas dos Estados Rio Grande do Sul Porto Alegre RS 

CEETEPS/CESU/ Tatuapé Rua Antonio de Barros 800 São Paulo SP 
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Correios CEOFI - BSB Brasília DF 

QCG -  Quartel do Comando 
Geral do CBMDF 

SAM Lote D Módulo E Brasília DF 

TJSP Adolfo Pinheiro 1992 São Paulo SP 

Instituto Tecnológico e de 
Pesquisas do Estado de Sergipe - 
ITPS 

Rua Campo do Brito, 371 Aracajú SE 

TJSP Pça Almeida Junior 72 - forum das execuções Fiscais São Paulo SP 

Delegacia Receita Federal _São 
Bernanrdo do Campo  

Rua Marechal Deodoro, 480. São Bernanrdo do Campo. 
Sao Paulo 

São Bernardo do 
Campo 

SP 

TJSP Piratininga 105  São Paulo SP 

TJSP Corifeu Azevedo marques 148-150 São Paulo SP 

Ministério Público do Trabalho 
4ª região 

Ramiro Barcelos, 104  Porto Alegre RS 

UFPB Biblioteca João Pessoa PB 

Banco do Brasil Agência Americana - SP Americana SP 

Prefeitura de Fortaleza Paço Municipal de Fortaleza Fortaleza  CE 

Correios Prédio no Guará - DF Brasília DF 

Banco do Brasil Rua Amaral Costa 72 - RJ Rio de Janeiro RJ 

Cantanduva SP  Prefeiruta Municipal de Catanduva Catanduva SP 

Banco do Brasil Avenida Governador Portela 1274- Nova iguacu Nova Iguaçu RJ 

Barueri  
Câmara Municipal de Barueri -  
Alameda Wagih Salles Nemer, 200 
Centro Comercial de Barueri 

Barueri SP 

Banco do Brasil Agência Santa Maria - RS Santa Maria RS 

UFPB 

Reitoria - Cidade universitária - 
 castelo Branco - Paraíba  
 cep: 58051-900  
João Pessoa 

João Pessoa PB 

Embratur SCN Quadra 2 bloco G Brasília Brasília DF 

TJSP Brigadeiro Luis Antonio 849 São Paulo SP 

Correios 
Prédio Apolo  
SCS Q. 04 bloco A Lt 256 - Asa Sul 

Brasília DF 

TJSP Patio do Colégio 73 São Paulo SP 

Banco do Brasil Agência Cascavel - PR Cascavel PR 

Banco do Brasil Rua São Paulo 151 - MG Divinópolis MG 

Governo do Estado de Santa 
Catarina - SC 

Ministério Público de Santa Catarina Florianópolis SC 

TJSP Rua da Glória 459  São Paulo SP 

Companhia Hidroelétrica 
 do São Francisco  - CHESF - PE 

Gerência Regional de Operação de  
Sobradinho 

Sobradinho BA 

Prefeitura Municipal de 
 Belo Horizonte (MG) 

Sede Prefeitura Municipal de Belo Horizonte Belo Horizonte MG 

Governo do Estado de  
Santa Catarina - SC 

Edifício das diretorias DEINFRA/DETER/ 
Secretaria de Infraestrutura 

Florianópolis SC 

Governo do Estado de  
Santa Catarina - SC 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e  
Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI 

Florianópolis SC 

Prefeitura Municipal São José do 
Rio Preto 

Av. Dr. Alberto Andaló n. 3030 . SP São José do Rio Preto SP 

TJSP Conselheiro Furtado 669 e 705 São Paulo SP 

Prefeitura Municipal de Limeira 
(SP) 

Sede da Prefeitura Muncipal Limeira SP 
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Companhia Editora de 
Pernambuco 

Gerência de Patrimônio e Manutenção Recife PE 

Ministério Público Procuradoria da Bahia Salvador BA 

T.R.E Tribunal Regional Eleitoral do RS Porto Alegre RS 

TJDFT Fórum de Taguatinga Brasília DF 

Embrapa SE  Av. Beira Mar, 3250 - Aracaju/SE - Brasil Aracaju SE 

TJSP Clóvis Beviláquia s/n - Palácio da Justiça São Paulo SP 

Banco do Brasil Agência Londrina - PR Londrina PR 

Ministério Público Procuradora da República DF Brasília DF 

Correios Ed. Taurisano EQN 502-503- Asa Norte Brasília DF 

DAEP - Departamento 
Autônomo de Água e Esgoto de 
Penápolis 

Av. Adelino Peters, 217 Penápolis SP 

Empresa de Pesquisa Energética Av Rio Branco, n1-9, 10 e 11. RJ Rio de Janeiro RJ 

Prefeitura Municipal 
 de Blumenau (SC) 

Secretaria Municipal de Obras Blumenau SC 

TJSP Conde Sarzedas 38 São Paulo SP 

TJSP Sorocabanos 680 São Paulo SP 

Governo do Ceará 
CAGECE  
Companhia de Agua e Esgoto do Ceará 

Fortaleza  CE 

SUDAM - Superintendencia de 
Desenvolvimento da Amazonia  

TV Antonio Baena 1113. Belém  Belém PA 

SERPRO Regional Fortaleza Fortaleza  CE 

Prefeitura de Ipatinga - MG Sede Ipatinga MG 

Ministério da Fazenda Superintendência do Espírito Santo Vitória ES 

SERPRO Regional Porto Alegre  Porto Alegre RS 

Observatório Nacional - MCTI Rua General José Cristino, 77 Rio de Janeiro RJ 

Banco do Brasil Rua da Bahia 2500 Belo Horizonte MG 

TJ Goiás Prédio de Goiânia Goiânia GO 

Ministerio da Saude Fundação Nacional de Saúde -SEDE Brasília DF 

Banco do Brasil Agência Rua Uruguai Porto Alegre RS 

Paço municipal de Campinas  Campinas - SP Campinas SP 

Ministério da Fazenda SAMF Mato Grosso Cuiabá MT 

Infraero SCS, QD. 04, BL. “A”, Nº 58, Edifício Infraero, Brasília Brasília DF 

Secretaria de Patrimônio RJ Secretaria de Planejamento Rio de Janeiro RJ 

Ministério da Fazenda ESAF Sede Brasília DF 

Banco do Brasil Praca da Liberdade - MG Belo Horizonte MG 

CAESB Av Sibipiruna lts 13-21 Brasília DF 

Secretaria de Estado de Turismo 
do Distrito Federal 

Centro de Convenções Ulysses Guimarães Brasília DF 

TJSP Ipiranga 165 São Paulo SP 

Ministério da Saúde Sede - Esplanada Brasília DF 

Correios Vipad/Ceser ceofi-bsb SEPS 712/912 bloco 3  Brasília DF 

AGU Sede II - SIG Brasília DF 

Banco do Brasil Agência Recife - PE Recife PE 

Policia Rodiviaria Federal SPO Q.3, lote5, complexo SEDE Brasília DF 

Banco do Brasil R. Rio de Janeiro 750 - Minas gerais Belo Horizonte MG 
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MCTI Sede - Esplanada Brasília DF 

Secretaria de Patrimônio RJ Casa Civil Rio de Janeiro RJ 

Ministério das Comunicações  Esplanada dos ministérios, bloco R Brasília DF 

Tribunal de Contas dos Estados Mato Grosso Cuiabá MT 

Ministério Público Eixo Monumental, Praça do Buriti, lt 2  Brasília DF 

Secretaria de Cultura do Estado 
de São Paulo 

Complexo Cultural Júlio Prestes São Paulo SP 

SERPRO SEDE - asa norte Brasília DF 

CNPq Ed. Santos Dumont Brasília DF 

TJSP Pça João Mendes s/n São Paulo SP 

Banco do Brasil 7427- GENOP SSA- Bahia - Predial Comércio Salvador BA 

Governo do Estado de SP Edif. CIDADE II - XV de Novembro, 306 São Paulo SP 

Ministério das Relações 
Exteriores 

Itamaraty Brasília DF 

Eletrosul Centrais Elétricas  Dep Antonio Edu Viira, 999. Floranópolis Florianópolis SC 

Ministério da Saúde Esplanada Anexo Brasília DF 

Correios Diretoria Regional de Santa Catarina São José SC 

SUDENE Sede Recife Recife PE 

4 TCE - RJ Pça. da República Rio de Janeiro RJ 

Superior Tribunal Federal  Praça dos três poderes, ed anexo II Brasília DF 

Secretaria de Patrimônio RJ Secretaria de Fazenda Rio de Janeiro RJ 

Prefeitura de Juiz de Fora Sede Juiz de Fora MG 

Instituto Estadual de 
Hamatologia- RJ 

Rua Frei Caneca 08 Rio de Janeiro RJ 

Secretaria de Patrimônio RJ Secretaria de Segurança Rio de Janeiro RJ 

Governo do Estado de SP Edif. CIDADE I - Rua Gal Carneiro 245  São Paulo SP 

Governo do Estado de Rondônia 
- RO 

Palácio Rio Madeira// Superintendência de Gestão de 
Suprimentos, Logística  
e Gastos Públicos Essenciais - SUGESPE 

Porto Velho RO 

Correios Ed. Sede SBN QD 01 bloco A - Asa Norte Brasília DF 

Secretaria de Patrimônio RJ PRODERJ e outros Rio de Janeiro RJ 

Superior Tribunal de Justiça Prédio 1 - Sede Brasília DF 

Furnas Rua Henrique de Novais 32 Rio de Janeiro RJ 

BNDES Av república do Chile 100. Rio de Janeiro Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal do RJ Centro de Tecnoclogia. RJ Rio de Janeiro RJ 
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2. Formato padrão para publicação de benchmarks 

Fonte: CBCS 2014 

 


