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Desafios

- Múltiplas unidades consumidoras para um 
único edifício

- Diferenças em nomes nos registros

- Informação descentralizada → dificulta a 
busca recorrente, proporciona mais erros



Desafios

Inventário do estoque 
de edificações

Dados de consumo de 
energia

Dados de consumo de 
água

três bases de dados diferentes...



Estrutura da solução adotada

2

Solicitação de 
dados para as 

Concessionárias

3

Composição do 
inventário de 

edificações da 
Prefeitura

4

Conferência entre 
dados de consumo 

com dados do 
inventário

5

Implementação da 
ferramenta

6

Operar a ferramenta

1

Identificação 
das 

Secretarias
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Capacitações: 
1. Grupo de trabalho das secretarias - reuniões mensais
2. Plataforma de gestão de dados de consumo
3. Gincanas Energéticas e reuniões de entrega de trabalho com servidores dos Ed. SMDU e Aldo Beck
4. Apresentações no Dia Mundial da Eficiência Energética
5. Auditorias Energéticas 
6. Manual de Compras com servidores da área de compras
7. Reuniões semanais com SMDU, IPUF, CBCS e especialistas do LABEEE, UFSC e outros da área de códigos 

energéticos para edificações por um período de 3-4 meses.
8. Apresentações para empresas, associações e entidades do setor de construção civil



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



Auditorias Energéticas



Auditorias Energéticas
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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



Compras públicas eficientes

Sistemas de 
Iluminação

Condicionado-
res de ar

Refrigeradores 
e 
Congeladores

Geração de 
Energia

Sistemas de 
Aquecimento 
de Água

Bombas, 
motobombas e 
motores 
elétricos 
trifásicos

Veículos leves Outros



SISTEMAS

o Inclusões

o Requisitos 

o Referência

o Exemplos de insumos da Tabela 
SINAPI que podem ser 
considerados
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Edif. PÚBLICOS
Edif. PRIVADOS



Bases de dados – Análise do Estoque

CADASTRO IMOBILIÁRIO SETOR DE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS SMDU



Banco de dados de projetos aprovados pela 
SMDU/PMF. Fonte: Cadastro Imobiliário Municipal

Quantidade de área construída com alvarás de construção expedidos 
pela SMDU, de 2014 a 2020, distribuída por frequência de ocorrência de 
faixa de área construída em m2



● Abordagem de desempenho
● Eficiência energética
● Energia renovável
● Requisitos técnicos
● Usos finais de energia a incluir
● Objetivo de energia quase zero
● Ciclo de revisão
● Níveis além do mínimo
● Implementação
● Políticas públicas adicionais

Capítulo de eficiência energética para edificações em Florianópolis





Desempenho energético de diferentes 
envoltórias para a tipologia comercial

Aberturas da fachada
Tipos de vidro

Sombreamento
Material das paredes

Cor das paredes
Material da cobertura

Cor da cobertura

Predição de 
carga térmica
% de redução

Parceria:



Parceria:



Estrutura do documento

1. Edificações em Florianópolis e 
seu consumo de energia

2. Proposta de requisitos de 
eficiência energética para 
edificações de Florianópolis

3. Políticas públicas adicionais: 
incentivos, avaliação de 
desempenho/transparência de 
dados, auditorias

4. Roadmap ou roteiro para 
edifícios quase zero energia

5. Encaminhamentos futuros

Anexos:
• Anexo A - Análise dos bancos de 

dados de edificações de Florianópolis.
• Anexo B - Análise do desempenho 

energético de diferentes envoltórias 
para a tipologia comercial/serviços, 
feita em colaboração com o 
LabEEE/UFSC.

• Anexo C – Desenvolvimento de um 
modelo das edificações do centro de 
Florianópolis para a simulação do 
consumo de energia elétrica



Estimativa de área construída acumulada do estoque e do consumo de 
energia de edificações em Florianópolis para o setor residencial. Fonte: SMDU 
e  CELESC 

Estimativa de área construída acumulada do estoque e do consumo de 
energia de edificações em Florianópolis para o setor comercial. Fonte: CELESC 

117,5 kWh/m²/ano23,1 kWh/m²/ano

Impacto das edificações no consumo de energia elétrica 
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setores residencial + comercial/serviços = 
82% do consumo de energia elétrica total 

do município de Florianópolis



Edificações novas e reformas
• Residenciais unifamiliares – (> 200 m² + HIS)

• Residenciais multifamiliares (>2.000 m²)

• Edificações mistas unifamiliares  (>200 m²)

• Edificações mistas multifamiliares (> 2.000 m²)

• Edificações comerciais/serviços – (>2.000 m²)

Empreendimentos 
Excepcionais de Grande 

Porte

Edificações Públicas 
(novas e reformas)

Requisitos



Critérios de requisitos obrigatórios: 

o envoltória da edificação (paredes, coberturas e esquadrias) 

o sistema de aquecimento de água

o previsão de uso de energias renováveis 

o previsão de carregamento para veículos elétricos (multifamiliar e comercial)

o Equipamentos eficientes



Tipologia Residencial Multifamiliar
Área 

construída 
Requisitos para a envoltória 

(paredes, coberturas e esquadrias) 

Incorporação de energia 
renovável e requisitos para 

veículos elétricos* 
HIS* 
independente 
da área 

Todas as edificações devem atender 
ao menos ao nível mínimo da ABNT 
NBR 15575, o que inclui critérios de 
conforto térmico e lumínico 

Sem exigência 

Até 2.000 m2 

2.000 m2 até 
5.000 m2 

Nível exigido na NBR 15575 para: 
Conforto térmico:  
Pelo menos 15% das unidades do 
empreendimento devem apresentar 
nível intermediário 
 
Conforto lumínico:  
Pelo menos 15% das unidades devem 
apresentar nível intermediário 

Prever no projeto instalação de 
sistema de energia fotovoltaica 
ou outro de energia renovável 
no local para atendimento 
mínimo do consumo de energia 
elétrica anual estimado para as 
áreas comuns 
 
E 
 
Prever um ponto elétrico em no 
mínimo uma vaga de garagem 
fixa para cada unidade 
residencial 
OU 
Prever uma estação de 
carregamento de uso público 
para atendimento mínimo de 
10% do total de vagas da 
garagem.  
 
 
 

5.001 m2 até 
10.000 m2 

Nível exigido na NBR 15575 para: 
Conforto térmico:  
Pelo menos 25% das unidades devem 
apresentar nível intermediário  
 
Conforto lumínico:  
Pelo menos 25% das unidades devem 
apresentar nível intermediário  

Superior à 
10.000 m2 

Nível exigido na NBR 15575 para: 
Conforto térmico:  
Pelo menos 35% das unidades devem 
apresentar nível intermediário e pelo 
menos 15% das unidades devem 
apresentar nível superior 
Conforto lumínico: 
Pelo menos 35% das unidades devem 
apresentar nível intermediário e pelo 
menos 15% das unidades devem 
apresentar nível superior 

 



Tipologia Comercial

Até 60% - até 80% (para 4 andares e mais de 4 andares)



Qualquer tamanho de edificação. 

1. Requisitos do capítulo de Eficiência Energética 
2. Normativa específica (Portaria proposta):

o Equipamentos e sistemas consumidores de 
energia e água eficientes

o “Manual de Compras Públicas Eficientes”

o Transparência de dados (benchmarking) de 
edificações: Coleta e divulgação pública anual 
de informações relacionadas ao consumo de 
energia e água das edificações municipais na 
sua fase de uso e operação. 

Edificações Públicas



Empreendimentos Excepcionais de 
Grande Porte

• Estes devem demonstrar classificação mínima na classe A geral do PBE 
Edifica para projeto e obra, englobando a avaliação da envoltória, sistema de 
iluminação e condicionamento de ar. 

• São válidas outras certificações de sustentabilidade de edificações 
reconhecidas no Brasil, que tenham equivalência no seu método de avaliação 
com o PBE Edifica



Verificação da conformidade



Tipologia residencial unifamiliar: Ficha de Requisitos de Eficiência (Projeto)

Arquiteto



Tipologia residencial unifamiliar: Ficha de Requisitos de Eficiência (Habite-se)

Projetistas



Avaliação 
comparativa 

(Benchmarking 
energético)

Outras políticas públicas

Auditoria 
Energética

Incentivos



Incentivos



Roteiro eficiência energética 2030 sugerido para Florianópolis



Cenários eficiência energética + energia renovável



encaminhamentos futuros do capítulo

● abordar o impacto econômico-financeiro
● Incentivos como forma de levar cultura da 

eficiência 
● execução de alguns projetos piloto
● Divulgação de casos de sucesso
● Benefícios às secretarias
● Necessidade de capacitação
● Inclusão de tempo de ajuste com roadmap mais 

flexível: inicialmente voluntário e posteriormente 
obrigatório 



Projeto Cidades Eficientes CBCS 
Programa Floripa Cidade Eficiente

cidadeseficientes@cbcs.org.br

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


