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Projeto Cidades Eficientes CBCS 
Programa Floripa Cidade Eficiente

OBJETIVO: 
“estruturação de elementos de governança e políticas públicas na cidade, capazes de 

viabilizar e dar caráter permanente às medidas para eficiência energética de 
edificações e instituir rotinas sustentáveis para a mitigação das mudanças climáticas e 

resiliência da cidade”.



O Projeto Cidades Eficientes do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável –
CBCS com apoio do Instituto Clima e Sociedade – iCS e em acordo de cooperação 
com a Prefeitura Municipal de Florianópolis - PMF, desenvolveu trabalhos para 
implementar:

• a  gestão do consumo de energia e de água dos edifícios 
municipais de Florianópolis. 

• abriu caminho para políticas de eficiência energética dos edifícios 
públicos e privados de Florianópolis através do desenvolvimento, análise e 
planejamento de políticas públicas de eficiência energética. 



Formular e oficializar 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
na área de eficiência 

energética

CAPACITAÇÃOGESTÃO POLÍTICAS PÚBLICAS

Operacionalizar a 
GESTÃO DE 

CONSUMO dos 
edifícios públicos 

municipais

CAPACITAR ao corpo 
técnico da PMF em 

eficiência energética 
nas edificações

Os trabalhos realizados ao longo do período cumpriram três objetivos principais: 



GESTÃO

Organização da 
GESTÃO DE 

CONSUMO dos 
edifícios públicos 

municipais

DESAFIOS INICIAIS: 
o Gestão nos dados dos consumos dos 

edifícios de energia e água
o Transparência
o Entendimento das possibilidades de 

economias possíveis e do impacto dos  
edifícios nas contas municipais



GESTÃO

Organização da 
GESTÃO DE 

CONSUMO dos 
edifícios públicos 

municipais

SOLUÇÕES PROPOSTAS (Programa Floripa Cidade Eficiente):
o Estabelecimento de parceria com as concessionárias para envio 

direto das contas de energia e água
o Desenvolvimento de plataforma para gerenciamento dos dados 

de energia e água totais da cidade com foco nas edificações
o Transparência de dados e facilidade de visualização por qualquer 

pessoa 

RESULTADOS: 
o Levantamento de 378 edifícios
o Menor tempo investido no levantamento
o Usuários engajados das secretarias para informar-se sobre o 

consumo das suas edificações e aplicar correções quando 
necessário

o Implementação de Plataforma Online na PMF com treinamento 
da equipe técnica da prefeitura

DESAFIOS PARA CONTINUAÇÃO:
o Manutenção das informações de consumos de forma periódica
o Complementar informações de algumas edificações 
o Estabelecimento de periodicidade de entrega de dados de 

consumo por parte da CASAN



GESTÃO

Organização da 
GESTÃO DE 

CONSUMO dos 
edifícios públicos 

municipais

Portfólio da Prefeitura de Florianópolis 2021



Plataforma desenvolvida para Integrada de Gestão de Água e Energia em prédios públicos



Estruturação de 
princípios norteadores 

para POLÍTICAS 
PÚBLICAS na área de 
eficiência energética

CAPACITAÇÃOGESTÃO POLÍTICAS PÚBLICAS

Organização da 
GESTÃO DE 

CONSUMO dos 
edifícios públicos 

municipais

CAPACITAÇÃO do 
corpo técnico da PMF 

em eficiência 
energética nas 

edificações

DESAFIOS INICIAIS: 

o Engajamento dos 
funcionários em questões 
de eficiência energética

o Conhecimento relacionado 
às novas metodologias 
das normativas nacionais

o Entendimento de 
potenciais de economia 
nas edificações por meio 
de ações de eficiência 
energética 



CAPACITAÇÃO

CAPACITAÇÃO do 
corpo técnico em 

eficiência energética 
nas edificações

RESULTADOS: 
o Gincanas energéticas realizadas em 2 

edificações administrativas com 
economias com ações de baixo custo 
(retrofit e operação) 

o Colocação de comunicação sobre 
eficiência energética em edificações 
(adesivos)

o Parcerias com universidades locais
o Auditorias realizadas em 8 escolas 

municipais com levantamento de 
estratégias de EE

o Conhecimento para funcionários em 
novas metodologias (NBR 15575 e INI-C)

DESAFIOS PARA CONTINUAÇÃO:
o Replicar ações de capacitação em outras 

edificações
o Engajamento dos gestores prediais 
o Implementar ações levantadas

SOLUÇÕES PROPOSTAS (Floripa 
Cidade Eficiente):

o Capacitação participativa com 
engajamento de funcionários, 
gestores prediais e 
pesquisadores (Gincana 
energética) com ações de 
comunicação para replicação 
das ações de eficiência 
energética relacionadas à 
operação das edificações.

o Parceria com universidades e 
laboratórios locais (UFSC, IFSC, 
UNIVALI) para realização da 
Gincana e auditorias em escolas 
- ampliação da capacidade de 
levantamento de dados e 
abrangência das ações 
propostas (auditorias – LabEEE)



Equipe Edifício SMDU

Equipe Edifício Aldo Beck

CONVIDADOS PARA PARTICIPAÇÃO: UNIVERSIDADES LOCAIS 



Auditorias Energéticas

● 8 edificações auditadas

● Estimativa de consumo energético mensal

● Identificação dos usos finais e potenciais ineficiências

APOIO:



IMPACTOS POTENCIAIS DAS ESTRATÉGIAS

Consumo municipal em 2019:
47.232,48 MWh → R$ 23 milhões

Redução de 10%: 
4.723,25 MWh → R$ 2,3 milhões

É POSSÍVEL

gincanas energéticas
mostraram um potencial 
de economia de 14% a 
28% em escritórios

auditorias energéticas 
mostraram um potencial 
de economia de 11% a 
25% em escolas

Por meio de estratégias de 
estratégias como substituição do 
sistema de condicionamento e 
iluminação existentes por + 
eficientes e de operação

Por meio de estratégias de 
estratégias como substituição de 
refrigeradores e iluminação 
existentes por + eficientes

Só com edificações 

Consumo municipal em 2019:
7.295,83 MWh → R$ 6,2 milhões/ano

Redução de 10%: 
729,58 MWh → R$ 620 mil/ano



Formulação de 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
na área de eficiência 

energética

CAPACITAÇÃOGESTÃO POLÍTICAS PÚBLICAS

Organização da 
GESTÃO DE 

CONSUMO dos 
edifícios públicos 

municipais

Treinamento para 
CAPACITAÇÃO do 
corpo técnico em 

eficiência energética 
nas edificações



Estruturação de 
princípios norteadores 

para POLÍTICAS 
PÚBLICAS na área de 
eficiência energética

POLÍTICAS PÚBLICAS

DESAFIOS INICIAIS:
o Políticas públicas que ajudassem na 

consolidação das ações propostas no 
Programa Floripa Cidade Eficiente

o Política direta e efetiva de fácil 
implementação para edificações 
municipais (sem detalhes) e evitando 
requisitos que mudem facilmente com o 
tempo

o Documentos complementares mais 
detalhados para apoio às políticas 
propostas

o Consolidação de base para política de 
eficiência energética com abrangência às 
edificações com maior consumo da 
cidade



Estruturação de 
princípios norteadores 

para POLÍTICAS 
PÚBLICAS na área de 
eficiência energética

POLÍTICAS PÚBLICAS

SOLUÇÕES PROPOSTAS / RESULTADOS: 
o PORTARIA PROPOSTA (em andamento para aprovação) para 

edificações municipais que abrange gestão, diretrizes para edificações 
(operação e construção resumida) e compras eficientes

o Celebração do Dia Mundial de Eficiência Energética com ações

o MANUAL DE COMPRAS como apoio à Portaria

o Proposta de REQUERIMENTOS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA para 
edificações de forma complementar à legislação municipal (CÓDIGO 
DE ENERGIA PARA EDIFICAÇÕES DE FPOLIS)

o Proposta resultante de trabalho conjunto com grupo específico da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

o Levantamento do impacto das edificações no município e de cenários 
de ações de EE (até 2030)

o Engajamento da universidade em estudos para o estoque da cidade 
(LabEEE)

o Discussões e feedback de associações sobre requerimentos propostos
o Criação de Roadmap Florianópolis 2030 para edifícios de energia 

quase zero 
o Alguns incentivos propostos incorporados no Plano Diretor



Estruturação de 
princípios norteadores 

para POLÍTICAS 
PÚBLICAS na área de 
eficiência energética

POLÍTICAS PÚBLICAS

DESAFIOS DE CONTINUAÇÃO:

o Implementação da Portaria

o Implementação dos Requerimentos (código de 
energia)



Estruturação de 
princípios norteadores 

para POLÍTICAS 
PÚBLICAS na área de 
eficiência energética

POLÍTICAS PÚBLICAS

PORTARIA PROPOSTA:
DISPÕE SOBRE A GESTÃO DE DADOS E BOAS PRÁTICAS 
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E USO RACIONAL DA ÁGUA 
NAS EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE 
FLORIANÓPOLIS



SISTEMAS

o Inclusões

o Requisitos 

o Referência

o Exemplos de insumos da Tabela 
SINAPI que podem ser 
considerados
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setores residencial + comercial/serviços = 
82% do consumo de energia elétrica total 

do município de Florianópolis



o Análise do estoque das edificações na 
cidade

o Proposta de requisitos obrigatórios – auto 
declaratórios de eficiência energética 
para edificações de Florianópolis 
(NOVAS/REFORMAS edificações 
residenciais/comerciais/mistas – grande 
porte e públicas)

o Políticas públicas adicionais 
(benchmarking, auditoria, incentivos)

o Roadmap ou roteiro para edifícios quase 
zero energia



Roteiro indicando caminho de implementação de eficiência energética 
para edificações no município de Florianópolis



Office

Restaurant

Residential

Retail

/

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
WORKSHOP MIT - Model Cities Anywhere - Pathways towards a Net-Zero Building Stock
January 2021



Participação como palestrante em evento internacional: PMF + CBCS

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA recomendada para a cidade de Florianópolis com EE 
em edifícios municipais e privados:

1.Criação da coordenadoria/divisão de eficiência energética ou gestão de energia com 
as seguintes funções: 

a. Coordenar a gestão de consumo das edificações municipais de Florianópolis com a 
integração dos dados das concessionárias

b. Estabelecer metas de redução de consumo e geração de energia 
c. Apresentar relatórios sobre os desempenhos dos edifícios
d. Mobilizar projetos de eficiência, geração de energia e inovação com as outras 

secretarias.
e. Organizar capacitações: auditorias energéticas; 
f. Divulgar o Manual de compras, criar campanhas com as secretarias com gincanas 

energéticas 



ESTRUTURA DE GOVERNANÇA recomendada para a cidade de Florianópolis com EE
em edifícios municipais e privados:

2.Sugere-se para a gestão da política dos Requerimentos de EE em edificações (código de
energia) considerar o seguinte:

a. Requerimentos obrigatórios auto declaratórios, política foi criada como um
complemento ao código de obras municipal, mas pode ser implementada como uma lei
independente.

b. As políticas públicas adicionais (transparência de dados, avaliação de desempenho,
auditorias energéticas, incentivos para retrofits, roteiro para edificações de energia
quase zero e energia positiva) podem ser levadas adiante por uma coordenação
conjunta entre SMDU e alguma secretaria ligada a questões ambientais, que tenha a
responsabilidade de tornar a cidade mais eficiente e sustentável de forma integrada.



As ações propostas como parte da estrutura de governança do município 

são importantes para a continuidade e avanço na área de 
eficiência energética na cidade, assim como para consolidação 
de todas as atividades já realizadas pelo município no âmbito do 
Programa Floripa Cidade Eficiente. 

Florianópolis cada vez mais alinhada com os objetivos de uma 

cidade sustentável e eficiente. 



Projeto Cidades Eficientes CBCS 
Programa Floripa Cidade EficientePrograma Cidades Eficientes 

CBCS
2022

Florianópolis
Acompanhamento de 3 meses 
na implementação da 
plataforma de gestão de dados 
de consumo de energia e água 
nos prédios públicos



Equipe CBCS

R
ealização

A
poio

Parceiro

CLARICE 
DEGANI

Coordenadora
executiva

MARIA ANDREA
TRIANA

Coordenadora
técnica

CAROLINA 
GRIGGS
Executiva

técnica

VIVIANE
YOSHIMO
Secretária 
Executiva
c

MATHEUS 
GERALDI

Pesquisador

LIÉGE 
GARLET

Pesquisadora 
Júnior

ROBERTO 
LAMBERTS
Coordenação 
GT Energia



CIDADE EFICIENTE

Cibele Assmann
Coordenação técnica

Piterson Santana
Coordenação institucional 
(2019-02/2021)

Grupo Técnico Executivo 
do Programa Floripa
Cidade Eficiente: 
Representates secretárias
Equipe analistas da SMDU

Equipe PMF capítulo EE:
Ivanna Carla Tomasi
Izabela Zanluca
Kamila Mendonça de Lima
Rodolfo Matte

Equipe PMF



Participação

Equipe PMF: 

Cibele A. Lorenzi - IPUF/DIPLA Luana Lenzi - IPUF/DICGP

Clodine Ribeiro Alves - SMDU/DIPLA Luiz R. Schliukman Jr. -
SMDU/GABINETE

Flavio Schans - IPUF/DICGP Marcelo S. Haseda - SMDU/SAP

Izabela Zanluca - SMDU/SAP Rafaela Raupp - FLORAM/DEFA

Jorge Campos - SMDU/OUVIDORIA Rodrigo S. C. Jr.-
SMDU/FISCALIZAÇÃO

Juarez P. Silva - FLORAM/DEFA Sabrina Sassi Passini - SMDU/SAP

Juliana F. Corrêa - IPUF/DIPLA Talitha R. Bonfatti - SMDU/GEAFI

Kamila Mendonça – SMDU Valcione Furtado - SMDU/GAF

Karina Basessio - IPUF/SEPHAN

Equipe PMF:

Berenice V. Ferrari - SMTAC

Cláudia Wagness - ADM/DSGP-GADS

Edson Mariano da Silva - PDM/CPD

Gisele Barbosa - PGM/GSAF

Higor dos Anjos - PGM/GSAF

Joaquim Ângelo Siqueira - SME/GOMP

Carolina Carvalho - UNIVALI

Letícia Gabriela Eli - LabEEE/UFSC

Lorrany da Silva Mendes -
LabEEE/UFSC

Michele Fossati - LabEEE/UFSC

Rafael Cartana - UNIVALI

Mateus N. Quirino - SME/GOMP

Naito Peres da Silveira - ADM/DSGA

Sônia Adeli Laurane - ADM/DSGP-GADS

Sandro S. Chaves - IPRE/SADM

Vitor Fagah - SMA/PERÍCIA MÉDICA

Ana Ligia Papst de Abreu - IFSC

Antonio Barzan Neto -
LabEEE/UFSC

Maíra André - LabEEE/UFSC

Marcelo Salles Olinger -
LabEEE/UFSC

Tiago Quevedo - LabEEE/UFSC

Gincanas Energéticas
Especialistas convidados:

Auditorias Energéticas

Matheus Geraldi - CBCS

Veronica Gnecco – LABEEE/UFSC

Antônio Barzan – LABEEE/UFSC

Barbara Martins – LABEEE/UFSC



Programa Cidades Eficientes CBCS 

cidadeseficientes@cbcs.org.br

www.cbcs.org.br
www.cidadeseficientes.cbcs.org.br


