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1 INTRODUÇÃO

A sequência de verões intensos e o aumento da 
quantidade de dias quentes têm transformado o ar-
condicionado em item indispensável ao bem-estar 
nos domicílios de boa parte do Brasil. O uso cada 
vez maior desses equipamentos é considerado uma 
das principais causas do crescimento da demanda 
de eletricidade em residências, comércio e prédios 
públicos. É também considerado responsável pelo 
deslocamento dos picos de carga do Sistema Interli-
gado Nacional (SIN) para o período da tarde.

Melhorar a eficiência energética dos condicionado-
res de ar é uma das alternativas com melhor custo-
-benefício para diminuir o impacto que esses apa-
relhos têm nos gastos com a operação do SIN e nas 
emissões de gases do efeito estufa a eles relaciona-
das. A busca pelo aumento de eficiência deve incluir 
mecanismos regulatórios, incentivos à indústria e in-
formação ao consumidor; abrangendo não apenas o 
aprimoramento tecnológico, mas também políticas 
urbanas, melhoria da performance das edificações 
e a oferta de serviços de instalação e manutenção 
adequados.[1] 

Nesse sentido, estabelecer uma atualização perió-
dica dos níveis mínimos de eficiência energética 
para os equipamentos de ar condicionado é um 
ótimo caminho – como reforçam a Agência Interna-
cional de Energia[2] e a Empresa de Pesquisa Ener-
gética (EPE)[1]. 

Os novos níveis mínimos para o 
mercado brasileiro, estabelecidos 
em 2018 para entrarem em 
vigência em 2019 são apenas 14% 
superiores aos que vigoravam 
desde 2011.

E, se levarmos em conta que a eficiência média dos 
equipamentos encontrados hoje nas lojas de nosso 
país é de 3,2 W/W (para o tipo split, o mais vendido), 
entenderemos que o novo patamar de 3,02 W/W é 
consideravelmente baixo e dificilmente terá, de fato, 
algum efeito ou benefício para o Brasil. Para que isso 
aconteça, é preciso avançar mais.

Para contribuir com a adoção de uma política de pa-
drões mínimos de eficiência mais efetiva, o Instituto 
Clima e Sociedade (iCS) e o Lawrence Berkeley Na-
tional Lab (LBNL) desenvolveram, em parceria, um 
estudo para avaliar os impactos para o Brasil da ado-
ção de níveis mínimos de eficiência alinhados com 
as melhores práticas internacionais e de acordo com 
a realidade do país. Também contribuíram com este 
estudo o International Energy Initiative Brasil (IEI) e a 
Mitsidi Projetos.

Todos os dados e a metodologia adotados no estudo 
estão detalhados no documento “Estudo de impac-
to regulatório: diretrizes gerais e estudo de caso para 
condicionadores de ar tipo Split no Brasil”, disponível 
em: www.kigali.org.br/publicacoes. Entre esses, assi-
nalamos que: [A] os testes consideraram a sazonali-
dade climática (carga parcial – sistemática ISO 16358 
de forma complementar ao método baseado na ISO 
5151, adotado pela maioria dos países); [B] conside-
rou-se a adoção de novos níveis mínimos em 2021 e 
os resultados foram avaliados para um horizonte até 
2035; e [C] tomou-se como referência um aparelho 
de ar condicionado do tipo Split de 1 TR (3,5 kW), o 
mais vendido no país.

A seguir, apenas a título de ilustração e não de su-
gestão de possíveis valores a serem adotados, bus-
camos sintetizar os principais resultados dessa aná-
lise, os quais apontam múltiplos benefícios para o 
Brasil, a economia e a sociedade.

Neste documento, destacamos os impactos positivos da adoção de níveis 
mínimos de eficiência energética mais ambiciosos para aparelhos de ar 
condicionado no Brasil. São vantagens referentes ao sistema elétrico, à 
economia, ao consumidor e ao meio ambiente.
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2 O QUE O BRASIL PODE 
GANHAR COM ISSO?

Mais economia para o Sistema 
Interligado Nacional 

Condicionadores de ar mais eficientes 
podem contribuir para reduzir a 
demanda por investimentos em 
capacidade instalada adicional, assim 
como diminuir a necessidade de se 
acionar as usinas de geração mais caras 
(termoelétricas) para atendimento do 
pico de demanda

Segundo a EPE, um aumento de 34% da eficiência 
média praticada no mercado brasileiro de condi-
cionadores de ar, chegando a 4,75 W/W em 2035, 
poderia levar à economia de 25% da eletricida-
de em comparação ao quadro atual. O consumo de 
eletricidade evitado poderia chegar a 14,5 TWh em 
2035, o equivalente a uma usina de 3.475 MW [1]. 
Como comparação, essa é a capacidade instalada da 
Usina Hidroelétrica de Santo Antônio, que recebeu in-
vestimentos de mais de R$ 6 bilhões do BNDES [3]. 
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Esse valor é resultado de um cálculo feito de acor-
do com o método de ensaio hoje adotado no Brasil 
(baseado na ISO 5151) e considerando apenas o con-
sumo residencial. Esses números são ainda maiores 
com a adoção de métricas sazonais (método basea-
do na ISO 16358:2013) e se ampliarmos o escopo, in-
cluindo os condicionadores de ar de até 60.000 BTUs 
e sem distinguir o uso setorial.

É o que fez o Lawrence Berkeley National Laboratory 
(LBNL) no estudo de impacto regulatório conduzido 
para o iCS. Considerando um nível mínimo de 8,65 

CSPF1  a partir de 2021, teríamos uma economia de 
16 TWh anuais, somando 132 TWh em 2035. Isso 
significaria menos 4,5 GW de capacidade instalada 
pico adicional, o que equivale a mais do que todas as 
usinas a óleo combustível hoje em operação no país 
podem oferecer. Veja no gráfico a seguir.

1  Este nível mínimo corresponde ao cenário mais agressivo, que 
indica a melhor tecnologia disponível (BAT). Ele também já con-
sidera a adoção do método de ensaio baseado na ISO 16358, e é 
informado em cooling seasonal performance factor (CSPF). 

GRÁFICO 1 | economia de eletricidade acumulada entre 2021 e 2035 conforme diferentes 
cenários de níveis mínimos de eficiência, medidos em CSPF.

Custo menor para o consumidor

Adotar níveis mínimos de eficiência mais ambiciosos pode reduzir consideravelmente o peso do ar condi-
cionado na conta de luz, sem aumentar muito o preço dos equipamentos de ar condicionado. 

Segundo os estudos do LBNL a adoção de um nível de 8,65 CSPF a partir de 2021 pode levar a uma 
economia nacional de R$ 28 bilhões em 2035. Dinheiro que a sociedade brasileira poderia investir em 
necessidades mais urgentes. 

Por outro lado, o valor gasto na compra de condicionadores de ar mais eficientes seria compensado 
em pouco tempo: 3 anos e meio, considerando o cenário mais ambicioso, e pouco mais de dois anos se 
chegarmos a níveis mínimos entre 3,65 e 6,83 CSPF.

Ou seja, o consumidor poderá recuperar o que pagar na compra de um 
equipamento novo e mais eficiente apenas com a economia que fará 
em sua conta de luz ao longo de dois ou três anos.

GRÁFICO 2 | Economia para o consumidor ao longo da vida útil do ar condicionado (R$)
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Um mercado mais inovador e competitivo

Ao se alinhar às melhores práticas internacionais, o mercado nacional de ar-condicionado – hoje muito fe-
chado e defasado – ganhará em inovação e competitividade. Não apenas com a melhora da média dos níveis 
de eficiência dos produtos, como também com a transição para fluidos refrigerantes de menor potencial de 
aquecimento global (GWP), como estabelecido pela Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal. 

Por outro lado, em um círculo vicioso, o distanciamento do Brasil em relação a outros mercados poderia levar 
ao dumping tecnológico, tornando o mercado doméstico obsoleto[4]. 

O estudo de impacto regulatório aponta que, mesmo considerando a nossa atual realidade econômica, o 
investimento em equipamentos mais eficientes tende a aumentar as receitas dos fabricantes de ar-con-
dicionado, depois de ultrapassado o período de adaptação da produção para os novos níveis. Veja no 
gráfico.
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Valores em milhões de reais CSPF = 
3.43

CSPF = 
3.65

CSPF = 
5.34

CSPF = 
6.83

CSPF = 
8.65

Custo de conversão dos produtos 7.7 26.6 43.7 45.7 45.7
Custo do capital necessário para a 
conversão

16.3 56.2 73.9 86.6 86.6

Total de investimento necessário 24.1 82.8 117.6 132.4 132.4
Alteração do INPV
(Valor presente líquido integrado) -18.3 -26.6 245.3 400.3 921.8
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GRÁFICO 3 | Fluxo de caixa do fabricante em diferentes cenários de níveis mínimos de 
eficiência. Fonte: Letschert et al., 2019 [4]

TABELA 1 | Resultados da análise de impacto ao fabricante. 

Para que as adaptações aos novos padrões de eficiência sejam feitas na produção, 
a estimativa é de que sejam necessários investimentos de entre R$ 118 e R$ 133 
milhões, dependendo do nível mínimo a ser estabelecido. As análises indicam que 
avançar diretamente para níveis mais ambiciosos de eficiência acarreta um melhor 
custo-benefício para a indústria, ao passo que dar pequenos passos pode gerar pre-
juízos. É que ilustra a Tabela 1.

Fonte: Letschert et al., 2019 [4]

Destaque nas reduções de emissões de gases de efeito 
estufa (GEE)

Condicionadores de ar mais eficientes podem con-
tribuir para a redução das emissões de GEE:

 Indiretamente, por ajudarem a reduzir a deman-
da elétrica, principalmente nos horários de pico, 
diminuindo a necessidade de geração de ener-
gia – e de acionamento de usinas termelétricas, 
emissoras de CO2. 

Isso representa 60 MtCO2 a 
menos acumulados até 2035 e 
contribui para o atendimento 
da Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC), definida pelo 
Brasil no âmbito do Acordo de Paris.

 Diretamente, pois a grande maioria dos apare-
lhos à venda hoje no Brasil utiliza como fluidos 
refrigerantes o HCFC-22 e o HFC-410a, substân-
cias que potencialmente têm um efeito duas mil 
vezes maior que o CO2 no aquecimento global. 
Pelo firmado em 2016 na Emenda de Kigali ao 
Protocolo de Montreal, o Brasil se compromete, 
a partir de 2024, a reduzir progressivamente o 
consumo desse tipo de substância.

Tratando do aumento da eficiência energética em 
conjunto com a transição para os fluídos refrige-
rantes de baixo potencial de aquecimento global 
(GWP), a redução nas emissões de GEE será maior 
e os custos de adaptação para a indústria serão 
otimizados.

GRÁFICO 4 | Projeção da redução de emissões considerando diferentes cenários de níveis 
mínimos de eficiência energética, medidos em CSPF.
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3 RECOMENDAÇÕES

O aprimoramento das políticas públicas de eficiência energética impacta 
a sociedade como um todo e deve contar com a participação democráti-
ca de todos os interessados – indústria, academia e sociedade. Os novos 
níveis mínimos de eficiência para os condicionadores de ar devem ser esta-
belecidos levando em consideração tanto os benefícios econômicos e am-
bientais, quanto a devida previsibilidade e segurança para os fabricantes, 
ponderando os problemas conjunturais e de curto prazo com os benefícios 
estruturais e de longo prazo.

Para tanto, sugerimos:

1. ADOÇÃO DE MÉTRICAS SAZONAIS 
NOS MÉTODOS DE ENSAIO. 

Praticamente todos os mercados semelhantes ao Brasil, incluindo Índia, Tai-
lândia, Indonésia e México, já utilizam métricas sazonais. Sua adoção torna 
possível comparar a performance dos equipamentos vendidos em nosso 
país aos de outros mercados e às melhores práticas internacionais. A mudan-
ça promove ganhos de eficiência e permite aproximar as condições de teste à 
realidade do funcionamento dos condicionadores de ar, além de possibilitar 
a informação adequada dos ganhos de eficiência com a tecnologia de velo-
cidade variável (inverter).

2. AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA 
DE LABORATÓRIOS. 

Atualmente, não há laboratórios aptos a incorporar testes com métricas 
sazonais. 

É preciso garantir que o investimento na adaptação da infraestrutura do 
CEPEL – previsto na proposta do Plano de Aplicação de Recursos do Procel 
(PAR/PROCEL) para 2019 – seja efetivado e que, já em 2019, o CEPEL tenha 
condições de realizar testes.

3. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO PARA A INDÚSTRIA. 

Investimentos serão necessários para que a indústria de ar condicionado se adeque ao avanço da eficiência 
energética a curto prazo. Embora os montantes financeiros estimados não sejam proporcionalmente eleva-
dos, o atual cenário econômico exigirá que sejam oferecidas soluções de investimento e financiamento mais 
favoráveis.

4. REVISÃO DO PROGRAMA DE ETIQUETAGEM PARA 
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. 

Embora a Portaria Interministerial 02/2018 desse ao INMETRO prazo até dezembro de 2018 para revisar a 
etiquetagem, isso não foi feito. Atualmente, a escala de classificação utilizada para etiquetagem indica como 
sendo de nível “A” um largo espectro de níveis de eficiência,  e é baseada em um método de testes que não 
reflete os melhores resultados proporcionados com a tecnologia de velocidade variável (inverter). Desse 
modo, a classificação não cumpre seu objetivo de ajudar o consumidor a comparar os produtos disponíveis, 
indicando os realmente mais eficientes. Essa classificação é também utilizada como critério para compras 
públicas.  É preciso, portanto, definir um novo método para a avaliação dos produtos e implantar uma nova 
classificação para a etiquetagem. 

5. REVISÃO DO SELO PROCEL. 

Como Selo Procel é concedido a equipamentos com classificação “A” na etiquetagem, a informação que este 
passa ao consumidor é, da mesma forma, inexata. Revisto, o Selo Procel deve destacar apenas os equipa-
mentos efetivamente mais eficientes, podendo inclusive incluir outros critérios, como fluidos refrigerantes 
de GWP mais baixo.

6. ESTABELECIMENTO DE UMA AGENDA CLARA COM 
OS MARCOS QUE PRECISAM SER ALCANÇADOS. 

Para que níveis mínimos de eficiência energética para o ar-condicionado sejam adotados, é preciso que 
todos tenham perfeita visão dos desafios que precisam ser superados e das medidas que devem ser to-
madas. Estabelecer marcos intermediários trará clareza em relação à trajetória a percorrer, o que significa 
previsibilidade para a indústria e transparência para a sociedade. 



1110

Para que tenhamos os novos níveis mínimos em vi-
gor em 2021, de modo que o Brasil possa se alinhar 
com as melhores práticas internacionais, propomos 
como marcos intermediários:

SETEMBRO 2019. 
Método de teste revisado com 
inclusão de métrica sazonal.

MARÇO 2020. 
Programa Brasileiro de Etiqueta-
gem e Selo Procel revisados.

JULHO 2020. 
Proposta de novos níveis míni-
mos definida pelo CGIEE em con-
sulta pública.

DEZEMBRO 2020. 
Portaria Interministerial publica-
da no Diário Oficial.

Para que os marcos propostos sejam atingidos, su-
gerimos como plano de ação:

Apresentação, pelo PROCEL, como 
coordenador do comitê técnico de ar 
condicionado do CGIEE, de proposta 
de novo método de ensaio para con-
dicionadores de ar, até julho de 2019;

Criação pelo INMETRO de grupo de 
trabalho técnico para revisão do pro-
grama brasileiro de etiquetagem;

Apresentação pelo PROCEL de pro-
posta de novos critérios para o Selo 
Procel. 

A

B

C
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