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Sumário executivo: Seleção de edifícios benchmarking de 
consumo energético de edifícios públicos de escritório  

 

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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Considerando os critérios da chamada pública e os requisitos necessários para 
consolidação da metodologia do benchmarking,  os 20 edifícios selecionados para 
receberem os medidores e auditorias são:  

 
Instituição Edifício Cidade Estado 

Prefeitura de Itápolis – SP 

Paco Municipal- Rua Rodrigues 

Alves Itápolis SP 

TJ Goiás Prédio de Morrinhos Morrinhos GO 

TJSP Conselheiro Furtado 688 São Paulo SP 

Universidade Federal da Paraíba  
Superintendência de Tecnologia 

da Informação - STI 
João Pessoa PB 

Caixa Econômica Federal (CEF)  

Londrina - PR 

Avenida Maringá, 1415, Londrina 

- PR 
Londrina PR 

QCG -  Quartel do Comando 

Geral do CBMDF (Corpo de 

Bombeiros Militar do Distrito 

Federal) 

SAM Lote D Módulo E Brasília DF 

Ministério Público do Trabalho 

4ª região  
Ramiro Barcelos, 104  Porto Alegre RS 

 Prefeitura de Catanduva   
Prefeitura Municipal de 

Catanduva 
Catanduva SP 

TJSP Pátio do Colégio 73 São Paulo SP 

Governo do Estado de  

Santa Catarina - SC 

Edifício das diretorias 

DEINFRA/DETER/ 

Secretaria de Infraestrutura 

Florianópolis SC 

Tribunal Regional Eleitoral RS Tribunal Regional Eleitoral do RS Porto Alegre RS 

DAEP - Departamento 

Autônomo de Água e Esgoto de 

Penápolis 

Av. Adelino Peters, 217 Penápolis SP 
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Governo do Ceará 
CAGECE Companhia de Agua e 

Esgoto do Ceará 
Fortaleza  CE 

Ministério da Saúde 
Fundação Nacional de Saúde -

SEDE 
Brasília DF 

Banco do Brasil Praça da Liberdade - MG Belo Horizonte MG 

Banco do Brasil Agência Recife - PE Recife PE 

Ministério Público – DF  
Eixo Monumental, Praça do 

Buriti, lt 2  
Brasília DF 

Ministério das Relações 

Exteriores 
Itamaraty – Anexo 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 

 

A próxima etapa do trabalho consiste no aceite formal pelo ente público por meio 
de assinatura de Memorando de Entendimento entre o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento e a instituição selecionada para receber os 
medidores e auditorias.  O documento apresentará todas as responsabilidades 
das partes envolvidas e será enviado para os responsáveis indicados nos 
formulários apresentados para encaminhamento em suas instituições .   

A coordenação do projeto BRA/09/G31 entrará em contato com os selecionados 
para checar disponibilidade e interesse em prosseguir com as ações do 
benchmarking de consumo energético de edifícios e caso haja qualquer 
desistência, outros edifícios participantes da Manifestação de Interesse 
26653/2014 serão selecionados.  
 

                        


