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Com o aquecimento global, o condicionamento do ar ambiente está se tornan-
do essencial para promover a saúde e o bem-estar. Esta é uma das razões pelas 
quais o uso dos condicionadores de ar está aumentando no mundo e no Brasil. 
Segundo a Empresa de Pesquisas Energética (EPE), o ar condicionado (AC) já é res-
ponsável por 14% do consumo de eletricidade no setor residencial, sendo que a 
tendência é que 60% dos domicílios brasileiros terão pelo menos um AC em 2030.

O aumento recente do uso dos ACs no Brasil, alinhado a uma tendência ainda 
maior de crescimento, tem chamado a atenção por seus potenciais impactos no 
setor elétrico, nos custos da energia e no meio ambiente.  O período de uso do AC 
coincide com as horas de pico de carga, exigindo geração de energia das usinas 
termelétricas de combustíveis fósseis, que são mais poluentes e caras. Além disso, 
os ACs brasileiros ainda usam HCFCs e HFCs, gases refrigerantes de alto potencial 
de aquecimento global.

A aprovação em 2016 da Emenda de Kigali do Protocolo de Montreal, que con-
trola a produção e consumo de HFCs, trouxe a oportunidade de reduzir o uso de 
HFCs e ao mesmo tempo aumentar a eficiência energética dos produtos que utili-
zam HFCs, de forma integrada - e o Brasil é um dos países que podem se beneficiar 
dessas oportunidades. Segundo a EPE, ao promover padrões mais avançados de 
desempenho energético e programas de rotulagem, o nosso país pode reduzir 
25% da demanda de eletricidade. Isso poderia também contribuir para um merca-
do mais competitivo e inovador. 

O Programa de Eficiência de Refrigeração de Kigali (K-CEP) é uma iniciativa filantrópi-
ca internacional que apoia projetos em todo o mundo para promover o resfriamen-
to limpo e eficiente de acordo com a Emenda Kigali. O Instituto Clima e Sociedade 
(iCS) visualizou tal cenário como uma oportunidade para alavancar não apenas as 
estratégias destinadas à promoção do potencial de eficiência energética no setor de 
refrigeração brasileiro, mas também para o fortalecimento do ecossistema de ONGs 
relacionados à temática da conservação de energia. 

O Projeto Kigali no Brasil é financiado por recursos filantrópicos do K-CEP e tem 
sua estrutura formada por quatro componentes, que se interconectam: 

O PROJETO KIGALI nO BRAsIL

https://www.k-cep.org/
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Apoiar  a inclusão de ações de efi-
ciência energética de AC no plane-

jamento do setor elétrico e também 
no plano de redução de HFCs

Avaliar a visibilidade técnica e eco-
nômica para um mercado brasileiro 
de compressores de alta eficiência.

Atuar para a adaptação labora-
torial para a transformação do 
mercado brasileiro

Atuar para que os níveis de efi-
ciência energética dos ACs, o 
Programa Brasileiro de Etique-
tagem e do Selo Procel sejam 
revistos para que fiquem mais 
próximos das melhores práticas 
mundiais
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PLAnEJAnDO A DEMAnDA,  
MITIGAnDO CUsTOs E 
EMIssÕEs

O ganho de eficiência do AC contribui para a redu-
ção dos picos de demanda por eletricidade, princi-
palmente nos setores residencial e comercial - re-
velando-se, assim, um dos elementos fundamentais 
no planejamento do setor elétrico. Além de reduzir 
a necessidade por novas usinas de geração elétrica, 
a eficiência também ajuda na redução do consumo 
dos HFCs,  que são gases de alto potencial de aque-
cimento global.

Por isso mesmo, o Projeto Kigali definiu como objetivo a in-
serção de medidas de eficiência nos ACs tanto nos planos 
de energia, elaborados pelo Ministério de Minas e Energia 
(MME) com o apoio técnico da EPE, quanto no futuro plano 
de redução dos HFCs, que será desenvolvido sob coordena-
ção do Ministério do Meio Ambiente (MMA) como decorrên-
cia da ratificação da Emenda de Kigali pelo Brasil.

Ao longo de 2018, nossos esforços para atingir tal objetivo 
focaram em duas estratégias:

I) Apoio técnico à EPE. Contribuímos com os estudos téc-
nicos desenvolvidos pela EPE por meio da contratação de 
análises  especializadas sobre eficiência energética; do 
compartilhamento de dados e informações sobre o setor 
de ar condicionado; e pela ajuda na revisão da Nota Técni-
ca “Uso de Ar Condicionado no Setor Residencial Brasileiro: 
Perspectivas e contribuições para o avanço em eficiência 
energética”, publicada  em dezembro de 2018. 

Por meio desta Nota Técnica, a EPE trouxe dados e números 
que reforçam não apenas o impacto do AC na demanda do 
setor residencial, como também o potencial de eficiência 
energética a ser aproveitado:

http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/nota-tecnica-epe-030-2018
http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/nota-tecnica-epe-030-2018
http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/nota-tecnica-epe-030-2018
http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/nota-tecnica-epe-030-2018
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 Estima-se que o consumo de eletricidade para condicio-
namento de ar das famílias poderá passar de 18,7 TWh 
em 2017 para 48,5 TWh em 2035, crescimento correspon-
dente a 5,4% ao ano no período;

 O estabelecimento de índices mínimos de eficiência ener-
gética mais rigorosos, por sua vez, poderão contribuir para 
a redução do consumo de eletricidade no setor residencial 
em 14,5 TWh em 2035, equivalente a uma usina de 3.475 
MW (o que equivale a mais de 4 UTEs Norte Fluminense – 
uma das maiores térmicas a gás natural do país).

II) Ratificação da Emenda de Kigali. Sob a perspectiva de 
acelerar os trâmites da ratificação da Emenda de Kigali pelo 
Congresso Nacional, a equipe do Projeto Kigali-Brasil e par-
ceiros, como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec), têm não só acompanhando o passo a passo deste 
tratado pelas comissões da Câmara de Deputados, como 
também se colocado à disposição para explicar aos con-
gressistas os  benefícios desta ratificação para o Brasil.  

Desde junho, quando o projeto de decreto legislativo de 
ratificação da Emenda foi apresentado pelo então presi-
dente da república, Michel Temer,  à Câmara de Deputados, 
a Emenda passou com sucesso pela Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e obteve um parecer favorável 
já pautado na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável. 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/noticias/passa-na-credn-o-texto-da-emenda-de-kigali-sobre-a-camada-de-ozonio
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/credn/noticias/passa-na-credn-o-texto-da-emenda-de-kigali-sobre-a-camada-de-ozonio
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187936
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2187936
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COnsTRUInDO EVIDÊnCIAs:  
CUsTOs E BEnEFÍCIOs DO AVAnÇO DAs 
POLÍTICAs DE EFICIÊnCIA

O iCS e seus parceiros somaram esforços para desenvolver análises técni-
cas que permitam avaliar qual seria a melhor meta de eficiência energé-
tica a ser alcançada nos ACs, em que cronograma e sob quais condições 
de viabilidade econômica. 

O ano de 2018 também foi dedicado ao desenvolvimento do estudo de impac-
to regulatório, em parceria com o Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL). 
Nossa intenção foi a de realizar uma ampla avaliação dos potenciais impactos de 
padrões mínimos de performance energética dos ACs sobre o sistema elétrico, os 
custos finais ao consumidor, as emissões de gases de efeito estufa, e também os 
valores adicionais de investimento dos fabricantes.

A elaboração do estudo passou por três etapas principais:

a) coleta de dados agregados do mercado de ar condicionado e do setor 
elétrico, para a qual contamos com o apoio da Mitsidi Consultoria. Siste-
matizamos os principais dados e o divulgamos na forma de uma publica-
ção online disponível em:  http://kigali.org.br/publicacoes/

b) busca por informações mais precisas sobre a realidade dos custos de fa-
bricação do ar condicionado no Brasil.

c) Análises de custo-benefício e impacto ao fabricante, sob o comando 
do LBNL. 

Estrategicamente, o iCS ancorou uma série de atividades de comunicação, troca, 
diálogo e engajamento entre os principais atores envolvidos (do governo e da 
indústria) no processo de desenvolvimento do estudo. 

http://kigali.org.br/publicacoes/
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A fim de acompanhar a transparência do estudo, um comitê consultivo foi cons-
truído, formado por representantes do MME, INMETRO, Procel/Eletrobras, EPE e 
CEPEL. Isso nos possibilitou o intercâmbio de informações e um interesse maior 
pela pesquisa.

Já o diálogo com a indústria demandou um caminho mais longo, de construção 
de confiança junto às principais empresas e associações atuantes no setor. No 
decorrer do processo, e conforme o estudo avançava, janelas de diálogo foram 
abertas, conseguimos avanços positivos com a ELETROS e algumas empresas.

Finalizamos este ciclo, com algumas vitórias:

Os benefícios da adoção de padrões maiores de eficiência são muitos e os cus-
tos baixos. Os resultados preliminares das análises apontam que, se aumentásse-
mos padrões mínimos de performance dos atuais 3,02 W/W para cerca de 5 W/W, 
ou seja, o melhor potencial técnico possível, a partir de 2021, teríamos um baixo 
impacto ao consumidor final. O consumidor conseguiria pagar o investimento 
adicional pela aquisição de um equipamento mais eficiente em menos de um 
ano, dado o impacto positivo nas suas contas de energia. Em nível nacional, po-
demos chegar a uma economia total de R$ 44 bilhões até 2035 só com a energia 
que não seria mais demandada. Isso resultaria também em ganhos para o setor 
elétrico, com cerca de 5 GW de demanda adicional evitada até 2035 e a redução 
correspondente de 95 MtCO2. Os fabricantes teriam custos de investimento aco-
modáveis, com estimativa de aumento do retorno econômico com a comerciali-
zação de ACs mais eficientes no médio prazo.

Construção do consenso de que é preciso avançar. Os esforços de articulação 
e engajamento com o estudo resultaram em discussões e debates importantes 
com os atores do setor. Apresentamos os resultados iniciais no Comitê Gestor de 
Índices de Eficiência Energética (CGIEE), colegiado responsável pelo estabeleci-
mento dos padrões mínimos de performance, assim como estamos negociando 
acordos de cooperação técnica com o INMETRO e o PROCEL.
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Durante a avaliação do mercado de compressores para AC, constatamos que a realidade 
encontrada no Brasil mostra-se complexa, evidenciando barreiras mais impactantes do que 
a carência de condições de investimento. A análise sobre a eficiência energética no setor 
de compressores colocou luz sobre outra questão – a interface entre as políticas industrial 
e energética.  

Uma das estratégias do Projeto Kigali é investigar e propor caminhos para transpor as diferentes 
barreiras a condicionadores de ar com níveis de eficiência energética alinhados às melhores práticas 
internacionais. Em uma hipótese inicial, imaginávamos que uma das possíveis alternativas seria en-
contrar meios para o investimento em novas linhas de produção de compressores supereficientes. 
Para avaliar a questão, estreitamos a parceria com a CLASP, uma das mais atuantes e reconhecidas 
instituições em eficiência energética no mundo, para o desenvolvimento de um diagnóstico do mer-
cado atual de compressores.

Para desenvolver este estudo, o iCS e a CLASP conversaram com praticamente todos os atores do 
setor – da empresa fabricante de compressor às principais fabricantes de AC, do MME ao Ministério 
de Indústria e Comércio Exterior (MDIC), e até mesmo a SUFRAMA. O diagnóstico foi concluído em 
dezembro e divulgado em janeiro de 2019. Acesse no link: http://kigali.org.br/publicacoes/.

EFICIÊnCIA EnERGÉTICA:  
OnDE As POLÍTICAs EnERGÉTICAs E  
InDUsTRIAIs sE EnCOnTRAM

https://clasp.ngo/
http://kigali.org.br/publicacoes/
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Como resultado deste estudo, identificamos questões relacionadas ao regime de incentivos da Zona 
Franca de Manaus, onde se concentra 100% da montagem dos ACs. Para que obtenham os benefí-
cios tributários, as empresas precisam cumprir mínimos de aquisição dos componentes fabricados 
no Brasil, fato que se mostra complexo no caso do compressor, uma vez que há apenas uma empre-
sa apta a produzir no país, situação esta negativa sob a perspectiva da competividade. O compressor 
do tipo inverter ainda não é fabricado no Brasil, permitindo às empresas sua importação desde que 
contribuam com P&D. Essa contribuição é considerada como penalidade ao fabricante que quer 
trazer tecnologia inverter, que é mais eficiente. 

Em um cenário interno em que subsídios e incentivos tributários tornam-se o foco da discussão 
política e dos rumos da economia nacional, entendemos que o estudo conduzido pela CLASP pode 
contribuir para provocar o debate e propor alternativas de contorno aos obstáculos, regulatórios e 
políticos, ao avanço de um mercado de compressores eficientes. E, num nível mais amplo, expõe o 
caso do setor de ar condicionado como exemplo da premência de uma integração estratégica entre 
as políticas industrial e energética.
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EnFREnTAnDO As BARREIRAs À TRAnsFORMAÇÃO 
DO MERCADO DE ACs

Não basta atualizar os padrões mínimos de performance energética e revisar a etiquetagem 
e o Selo Procel. Para além disso, é preciso facilitar as condições para a transição do mercado 
de ACs, o que requer a adequação e ampliação da capacidade laboratorial e a definição de 
incentivos diversos, como compras sustentáveis, linhas de financiamento, etc. 

De modo a contribuir com o esforço de transformação do mercado de ACs, o iCS atuou em duas 
frentes:

Laboratórios aptos a testes de carga parcial. Tendo em vista a oportunidade de inclusão da adapta-
ção do CEPEL como atividade a ser apoiada pelo Plano de Aplicação de Recursos do PROCEL em 2019 
(PAR/2019), o iCS buscou a ajuda de parceiros da sociedade civil e academia para juntos reforçarem a 
importância desse investimento. Como resultado, o processo de consulta pública do PAR/2019 teve 
uma ampla participação de atores da sociedade civil, academia e indústria. 

Incentivos podem ajudar a alavancar o mercado de ACs mais eficientes. Com os resultados do es-
tudo de impacto regulatório apontando baixos custos de investimento e bons benefícios aos fabri-
cantes no médio prazo, torna-se possível, a partir de 2019, promover uma discussão com todos os 
interessados – empresas do setor, governo, grandes compradores de AC, instituições financeiras, 
com vistas a buscar soluções de investimento factíveis no contexto brasileiro.

http://www.aneel.gov.br/audiencias-publicas?p_auth=QAolnQVB&p_p_id=audienciaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_audienciaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_audienciaId=1289&_audienciaspublicasvisualizacao_WAR_AudienciasConsultasPortletportlet_javax.portlet.action=visualizarAudiencia
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LIÇÕEs APREnDIDAs E  
DEsAFIOs PARA 2019

O ano de 2018 encerrou com avanços positivos e também 
com muitas lições aprendidas. Não imaginávamos que um 
simples AC pode trazer tantos benefícios para o país, tam-
pouco que o mercado brasileiro era tão complexo e singu-
lar. Aprendemos muito em nossa busca por estabelecer um 
bom diálogo com a indústria, e estamos plenamente cons-
cientes da necessidade do amplo envolvimento dos diferen-
tes e variados atores que compõem esse ecossistema. 

Que venha, então, 2019 com seus muitos desafios. Será pre-
ciso considerar as mudanças institucionais que se aproxi-
mam com o novo governo federal. Também iremos reforçar 
o diálogo com todos os atores para a definição de uma agen-
da regulatória que permita a revisão do método de teste, a 
atualização da etiquetagem e do Selo Procel e a implantação 
de uma metodologia que permita a revisão automática dos 
MEPS no futuro.
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DEPOIMEnTOs

VITÓRIAs DO PROJETO KIGALI

A entrada do iCS nos fóruns que atuam na regulação técnica de condicionado-
res de ar no Brasil trouxe pontos positivos no que diz respeito ao alinhamento 
dos grupos com as tendências mundiais dessa área. É o caso, por exemplo, dos 
fluidos refrigerantes ecológicos e o incentivo para adoção de índices de efi-
ciência energética mais rigorosos que contribuam para a economia de energia 
elétrica do país.

No âmbito do Comitê Gestor de Índices de Eficiência Energética (CGIEE), o iCS 
teve uma participação importante, contribuindo com sugestões construtivas 
que influenciaram no aumento do índice mínimo de eficiência energética para 
os condicionadores de ar, resultando na publicação da portaria interministerial 
002/2018. O iCS incentivou a participação de outras instituições da sociedade 
civil a darem as suas contribuições para a elaboração da portaria 002/2018.

Um destaque importante de 2018 foi o início da construção do acordo de coo-
peração entre o Procel/Eletrobras e o iCS, acordo esse que tem o objetivo de 
viabilizar a elaboração de estudos regulatórios e econômicos para subsidiar a 
definição de políticas de eficiência energética e determinação de índices míni-
mos de eficiência para o setor de refrigeração.  

Victor Zidan da Fonseca
ELETROBRAS - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S/A
PRFP - PROCEL - Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica
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PARA ALÉM DA DIMEnsÃO DE 
RELEVÂnCIA 

A relevância de um projeto que se propõe a estudar os cenários possíveis e os 
impactos do aumento da eficiência de produtos de uso intensivo e extensivo 
pela população brasileira já seria, por si só, evidente. Entretanto, o Projeto Ki-
gali ultrapassa a dimensão de relevância e deve ser considerado, na verdade, 
estratégico para o país. Estratégico na medida em que se propõe a apresentar 
recomendações para as instituições envolvidas com a política brasileira de efi-
ciência energética para aparelhos domésticos, baseadas em pesquisas, entre-
vistas com o setor produtivo, análise de dados e informações que, se forem 
implementadas efetivamente, poderão provocar uma transformação de mer-
cado, com a melhor relação custo-benefício para a sociedade. 

Marcos A. Borges
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
Diretoria de Avaliação da Conformidade (Dconf)
Assessoria de Medidas Regulatórias
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AvAliAção 
do mercAdo 
compressor 
brAsileiro
Este estudo de viabilidade técnica e 
econômica avalia o mercado brasileiro 
de compressores de ar condicionado 
(AC), analisa políticas que afetam os 
custos e/ou restringem o acesso a com-
pressores de alta eficiência, e identifica 
outras barreiras econômicas e técnicas 
à sua disponibilidade no Brasil. 

http://kigali.org.br/wp-content/uploads/2019/01/iCS-compressores.pdf
http://kigali.org.br/wp-content/uploads/2019/01/iCS-compressores.pdf
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O FUTURO DA EFICIÊnCIA 
EnERGÉTICA nO BRAsIL
Em 2017, o Brasil aumentou em 1% o seu gasto 
de energia, mesmo com os efeitos drásticos da 
severa crise econômica pela qual passamos. Os 
desafios e as possibilidades para o futuro da efici-
ência energética no país foram o tema do Deba-
te, programa do Canal Futura, que contou com a 
participação presencial de Kamyla Borges Cunha, 
consultora do iCS e coordenadora do Projeto Ki-
gali. Na discussão, a potencial geração de 450 mil 
empregos nos próximos 12 anos na área de efi-
ciência energética no Brasil entrou em evidência.

http://futura.org.br/jornalismo/consumo-de-energia-no-brasil-em-debate/
http://www.futuraplay.org/video/eficiencia-energetica-e-desenvolvimento/450296/
http://www.futuraplay.org/video/eficiencia-energetica-e-desenvolvimento/450296/
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Kamyla Borges Cunha
Coordenadora das atividades do Projeto Kigali

Roberto Kishinami
Coordenador geral do projeto no iCS  

Prof. Dra. Suely Carvalho
Senior Advisor

Ruy de Goes Leite de Barros
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Luiza Souza
Relações Institucionais

Andréia Coutinho Louback
Coordenação da Comunicação do iCS
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