PROJETO BRA/09/G31– TRANSFORMAÇÃO DE MERCADO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
NO BRASIL
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA BENEFICIÁRIOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS ACIMA
DE 500m2 (TIPOLOGIA DE ESCRITÓRIOS)
As edificações públicas, comerciais e de serviços são responsáveis por pouco mais de
20% do consumo total de eletricidade no Brasil e a administração pública direta e indireta
conta com mais de 22.000 edificações próprias e 1400 imóveis alugados. O aumento da
representatividade do setor elétrico para as emissões
emissões de gases de efeito estufa (16% em
2005 para 32% em 2010), que se deu principalmente devido à diminuição do
desmatamento, dá maior relevância ao setor de edificações para medidas de redução de
emissões e mitigação da mudança do clima. Para isso, o Ministério
Ministério do Meio Ambiente –
MMA, por meio da Secretaria de Mudanças Climática e Qualidade Ambiental, tem atuado
na promoção da eficiência energética no setor público dando suporte à realização de
projetos demonstrativos e de capacitações técnicas para a execução
execução de medidas de
conservação de energia em edifícios públicos.
Visando o aumento de projetos de eficiência no setor público e o estabelecimento de
uma estrutura que facilite a realização destes projetos, o Projeto PNUD BRA/09/G31 –
“Transformação do Mercado
cado de Eficiência Energética no Brasil”, executado pelo MMA em
parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD e financiado
pelo Global Environment Facility (GEF), tem como meta contribuir com uma economia de
até 4 milhões de MWh de
e eletricidade nos próximos 20 anos e com a redução de emissões
de gases de efeito estufa em até 2 milhões de toneladas de dióxido de carbono (CO2).
A definição de estratégias eficazes para implementação de projetos de EE e de redução
de emissões de GEE em edifícios públicos, requer a identificação do perfil e de indicadores
de consumo de energia nestes edifícios.
edifícios. A utilização de benchmarks de consumo
energético permite a visualização de consumo real, a identificação de metas, otimizar
eventuais investimentos
os em eficiência energética e é uma ferramenta estratégica para
direcionamento eficaz de políticas públicas para redução de emissões e de consumo
energético.
Será realizado no âmbito do projeto PNUD BRA09/G31, o benchmark de consumo
energético de edifícios públicos, nas esferas dos poderes executivo, legislativo e judiciário,
nos planos Federal, Estadual e Municipal, com área total acima de 500m2 e tipologia de
escritórios. Entende-se
se por edifício na tipologia de escritórios aquele edifício caracterizado
pela
ela compartimentação interna cuja predominância seja de escritórios. A destinação
primordial de um edifício de escritórios é servir como local de trabalho e principalmente,
como ambiente de trabalho para questões administrativas e gerenciais.

Esta manifestação
stação de interesse visa convidar instituições do setor público de todo o
Brasil para cederem, em caráter estritamente confidencial, dados simples de consumo
energético dos seus edifícios de escritório acima de 500m2. Este dados consistem em:
(a) Contas de energia
rgia dos últimos 12 meses.
(b) Outras possíveis fontes de energia (indicar sua capacidade e padrão de uso)
(c) Área total do edifício (com comprovação pelo IPTU ou outra fonte)
(d) Número estimado de ocupantes por período do dia e noite.
(e) Contato de um interlocutor responsável
responsável (email e telefone) para que este seja
contatado, se necessário.
Para a realização de um benchmark que represente a realidade bioclimática e de infrainfra
estrutura do edifícios públicos de escritório no Brasil, é necessário o levantamento de
dados de pelo
elo menos 300 edifícios (estipula-se um limite máximo de 600 edifícios para
este trabalho).
Os participantes, que cederem os dados de seus edifícios para o desenvolvimento do
benchmark, terão informações sobre o atual status de seus edifícios em relação à linha de
base de consumo de energia em nível nacional. Estas informações serão disponibilizadas
aos participantes do benchmark através de ferramenta de cálculo online. Estas
informações são estratégicas para o gerenciamento energético do edifício, pois fac
facilitam a
identificação de potenciais de conservação de energia, contribuindo diretamente para a
redução dos custos com energia elétrica.
Além disso, a análise técnica da amostra completa dos dados cedidos servirá como
base para a posterior seleção de 20 edifícios
edifícios que receberão sistema de medição com
gerenciamento local para realização de auditorias energéticas para refinamento do método
do benchmark de edifícios públicos de escritório. A seleção dos 20 edifícios que receberão
medidores e auditorias energéticas
energéticas será realizada a partir da análise da amostragem total,
segundo os seguintes requisitos:
o

Maior consumo/m2;

o

Densidade de ocupação média em relação à amostra (No. ocupantes/m2);

o

Disponibilidade de dados de projeto do edifício;

o

Representatividade geográfica de acordo com a amostra total dos edifícios;

o

Disponibilidade em participar das capacitações previstas;

o

Comprometimento e compromisso na implementação de medidas de
conservação de energia.

A participação no benchmark ou a possível instalação dos
dos medidores e realização das
auditorias não acarretarão dispêndios financeiros adicionais às administrações publicas
participantes. Contudo, e como contrapartida, as mesmas devem se comprometer a
participar das capacitações oferecidas no trabalho.
O Projeto compromete--se
se com a confidencialidade das informações fornecidas pelas
administrações públicas, utilizando-as,
utilizando as, única e exclusivamente, para fins de inserção no
banco de dados do benchmark. As informações não serão apresentadas para agentes
externos e servirão apenas para compor os produtos e conclusões do Projeto PNUD
BRA/09/G31.
Os gestores interessadas em participar do Projeto deverão enviar o formulário
preenchido em envelope lacrado juntamente com as cópias das últimas 12 contas de
energia, identificado
tificado como MI nº 26653/2014, até o dia 31.12.2014,, para o endereço:
Setor de Embaixadas Norte, Quadra 802802 Conjunto C - Lote 17. Brasília - DF. CEP: 70.80070.800
400
Dúvidas sobre a MI poderão ser enviadas para o e-mail:
e
pnudlicitacoes@undp.org

