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As faturas mensais de eletricidade
continuam altas, mas a economia
da família pode estar no máximo:

banhos rápidos, roupas lavadas e pas-
sadas todas de uma vez, lâmpadas li-
gadas apenas quando a luz do sol não é
suficiente. A explicação para o valor ele-
vado da conta, provavelmente, está no
gasto de energia de refrigeradores, free-
zers e aparelhos de ar condicionado.

Responsáveis por cerca de 30% do
consumo residencial de energia elétrica,
esses eletrodomésticos evoluíram muito
nos últimos anos, e o consumidor que
possui aparelhos novos (principalmen-
te os que recebem a categoria A da
Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia - ENCE) tem a garantia de não
gastar eletricidade – e dinheiro – além
da necessária. A estimativa, entretanto,
é de que mais de 40 milhões de residên-

cias brasileiras ainda possuam geladei-
ras fabricadas antes de 2000.

Esses modelos antigos, em geral, não
se encaixam em níveis de eficiência
energética razoáveis, trazendo como
conseqüência o gasto elevado de eletri-
cidade na residência, a necessidade de
incremento da produção de energia do
país e a degradação do meio ambiente –
com a construção de hidrelétricas, por
exemplo, imensas áreas nativas são ala-
gadas e, provavelmente, populações
ribeirinhas serão deslocadas de sua re-
gião natural. Isso sem falar na poluição
gerada pelas novas usinas termelétricas,
construídas para atender à crescente
demanda por energia.

Na REVISTA DO IDEC no 35 (na época,
CONSUMIDOR S.A.), de outubro de 1998,
foi publicado um teste com geladeiras, e,
de seis modelos analisados, apenas um

Refrigeradores e
aparelhos de
ar condicionado à
venda no mercado
brasileiro estão mais
econômicos do que
na década passada.
Exemplo europeu, no
entanto, mostra que
ainda é possível reduzir
em mais de 35% os
gastos com energia
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Concedido anualmente, desde 1993,
aos equipamentos com melhor índice de
eficiência energética – classificados com
a letra A da ENCE –, o Selo Procel procu-
ra orientar o consumidor na escolha dos

melhores eletrodomésticos
e também incentivar os
fabricantes a comercia-
lizarem produtos mais efi-

cientes e com menor im-
pacto ambiental.

Diferentemente do que
ocorre com a ENCE, compul-
sória para refrigeradores e
aparelhos de ar condiciona-

do desde 1o de agosto deste ano, a
adesão das empresas ao Selo Procel é
voluntária, e a premiação vale apenas
para o ano em que foi concedida. Aqui
fica um alerta ao consumidor: muitos fa-
bricantes não retiram o selo dos produtos
vencedores em anos anteriores, por isso
é preciso verificar o ano de concessão no
próprio selo.

Apesar de reconhecer no Procel uma
vitória do consumidor, Clóvis Bucich, re-
presentante do Idec na comissão técnica
que estabelece os critérios para a con-
cessão do selo, aponta o que poderia
melhorar: “sempre defendo que a premi-

ação deveria ser seletiva, e não gratifi-
cadora. Houve uma época em que todos
os aparelhos na faixa A ganhavam o selo,
e isso não é seletivo”.

Atualmente, os produtos premiados
com o Procel são: refrigeradores, freezers,
aparelhos de ar condicionado, motores
elétricos, coletores solares planos, reser-
vatórios térmicos para coletores solares,
reatores eletromagnéticos para lâm-
padas, e lâmpadas fluorescentes. Em
breve, o selo também será concedido a
fornos de microondas, máquinas de lavar
roupa, lâmpadas a vapor de sódio, televi-
sores e ventiladores de teto.

Selo Procel

teve classificação A. Três deles es-
tavam na categoria C e dois alcan-
çaram a marca da classificação G, que
caracteriza aparelhos no limite máxi-
mo do gasto de eletricidade, isto é, os
menos eficientes. Em grande parte,
são esses os refrigeradores que ainda
estão em funcionamento na casa dos
brasileiros (veja adiante como entender
a Etiqueta Nacional de Conservação de
Energia).

Para os que estão à venda no mer-
cado atualmente, a diferença é
grande: cerca de 76% dos refrige-
radores têm classificação A ou B. Se
considerarmos apenas os de duas
portas (dúplex ou combinados), o
índice passa a 84%. A constatação é
boa no que se refere às novas ge-
ladeiras, já que o consumidor tem à
disposição modelos concorrentes
bastante eficientes e pode decidir
pelo que melhor se encaixe às suas
necessidades, mas ainda há muito
para incrementar.

Na União Européia, por exemplo,
os fabricantes aperfeiçoaram a tal
nível os refrigeradores e conge-
ladores – reduziram em cerca de
30% o consumo entre 1996 e 2000 –
que há seis anos foram criadas duas
categorias provisórias (A+ e A++)

para designar produtos que sejam
mais eficientes do que os da classifi-
cação A: a economia proporcionada
por esses aparelhos, comparativa-
mente aos da categoria A, chega a
37%. Na opinião de Karen Suassuna,
técnica em políticas públicas para
mudanças climáticas do WWF, os
fabricantes do nosso país também
deveriam se responsabilizar por
colocar no mercado produtos ainda
melhores. Por outro lado, é urgente a
implantação de políticas mais efi-
cazes, públicas ou de empresas fa-
bricantes, para a renovação dos
eletrodomésticos antigos ainda em
uso no Brasil, principalmente para as
classes média e baixa da população,
que nem sempre possuem dinheiro
suficiente para trocar os aparelhos da
residência.

CONTROLANDO O MERCADO
A Etiqueta Nacional de Conser-

vação de Energia (ENCE) passou a
ser compulsória para refrigeradores e
aparelhos de ar condicionado em
agosto deste ano. Até então, os apa-
relhos eram etiquetados voluntaria-
mente pelo Programa Brasileiro de
Etiquetagem (PBE), e não alcan-
çavam todos os modelos disponíveis.

A medida é importante porque, a
partir de agora, o consumidor possui
mais uma ferramenta de decisão na
hora da compra, além da qualidade,
da marca e do preço do produto.
Além de obrigatória, a ENCE não
pode ser removida antes da venda do
aparelho.

Outra medida interessante, que
entra em vigor no ano que vem,
determina índices mínimos de efi-
ciência energética – estabelecidos,
pelo governo, de acordo com a Lei
no 10.295/91 – para que refrige-
radores e condicionadores de ar
possam ser vendidos no Brasil. Os
fabricantes terão até 31 de janeiro
para se adequar, e o comércio só
poderá vender equipamentos que
fiquem abaixo do índice estabeleci-
do até 31 de julho. Uma geladeira
de uma porta, sem congelador inter-
no, por exemplo, com capacidade
de 250 litros, poderá consumir, no
máximo, 33,4 kWh/ mês; e um
combinado, com capacidade de 400
litros, não deverá ultrapassar o gasto
de 59,2 kWh/mês.

De acordo com Paulo de Tarso,
coordenador geral de eficiência ener-
gética do Ministério de Minas e Ener-
gia (MME), a portaria terá pouco
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impacto para o consumidor, que
atualmente já encontra poucos mode-
los com faixa de eficiência energética
menor do que o mínimo recomenda-
do. No entanto, alerta que “fabrican-
tes e revendedores devem estabelecer
critérios entre si para resolver uma
possível falta de peças de reposição
para os modelos que forem retirados
do mercado”. A fiscalização dos pon-
tos revendedores e de fabricantes fi-
cará a cargo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualida-
de Industrial (Inmetro).

Com tanta oferta de produtos me-
lhores, então, resta ao consumidor
trocar sua geladeira velha por uma
nova, mais bonita, mais econômica,
e deixar na loja revendedora a quan-
tia mínima de R$ 1.500,00, certo?
Não é tão simples assim.

Um grande plano governamental
espanhol, por exemplo, que teve iní-
cio na primeira metade do ano, deu
subsídios em dinheiro – obtido nas
próprias lojas revendedoras de ele-
trodomésticos – para os cidadãos
que se interessassem por trocar seus
aparelhos velhos por novos produ-
tos com classificações de eficiência A
ou superior (A+ e A++). Os próprios
revendedores se responsabilizaram
por retirar, na casa do consumidor,
o aparelho antigo, para que ele fosse
reciclado de forma adequada. Em
menos de quatro meses, 90 mil pro-
dutos foram renovados nas residên-
cias espanholas, e a estimativa de
economia de energia é da ordem de
12 MWh.

Apesar de a política espanhola pa-
recer interessante e ser possível se
pensar em projetos desse tipo para
o Brasil, não podemos esquecer que
o “poder de consumo dos cidadãos
brasileiros é completamente dife-
renciado quando comparado ao

europeu. Lá, o consumidor tem um
poder de compra muito maior”,
alerta Karen. Aqui, portanto, a
solução não deve ser pensada ape-
nas como “incentivos para os con-
sumidores trocarem suas geladeiras
antigas”.

Para a especialista, medidas desse
tipo atingiriam uma parte da popu-
lação que não é a mais necessitada e
que não é, também, a que concentra
os piores eletrodomésticos em casa.
Logo, não seria tão efetiva.

Enquadrar a questão na realidade
brasileira é pensar em como atingir a
camada da população mais pobre,
que possui os piores aparelhos, e,
por isso, também tem faturas de
energia mais inadequadas para seu
padrão de consumo.

PRIMEIROS PASSOS
Mesmo que timidamente, pode-

mos dizer que o país começou a
traçar esse caminho. Um exemplo é
o da Companhia de Eletricidade do
Estado da Bahia (Coelba), que deu
início a um programa de distribuição
de geladeiras com classificação A
para famílias carentes, em troca das
antigas, que serão recicladas pela
Companhia. Até julho de 2007, 12
mil refrigeradores devem ser doados
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Paulo de Tarso: “não existe energia mais
barata do que a energia economizada”
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● Procure comprar sempre produtos
mais eficientes. Mesmo entre os de nível
A, dê preferência aos que tenham o selo
Procel, pois são os melhores da categoria.

● Ao escolher um produto, leve em
consideração o consumo médio mensal
de eletricidade, indicado na Etiqueta
Nacional de Conservação de Energia.

● Quando comprar um produto novo,
procure o fabricante, o revendedor ou a
concessionária de energia para orien-
tações sobre como destinar corretamente
o aparelho antigo.

Geladeiras
● Não utilize a parte traseira do refri-

gerador para secar panos ou roupas.
● Regule o termostato adequadamente

durante as estações do ano.
● Verifique se a borracha de vedação

da porta está em bom estado, porque ela
evita a fuga de ar frio para o exterior.

● Evite abrir e fechar a porta da
geladeira constantemente.

● Afaste a geladeira o máximo possível
de fontes de calor, como o fogão.

● Não forre as prateleiras com plásticos
ou vidros, pois essa prática dificulta a cir-
culação interna de ar.

● Quando se ausentar por muito tempo
da casa, esvazie a geladeira e desligue-a
da tomada.

Aparelhos de ar condicionado
● Dimensione adequadamente o apa-

relho para o tamanho do ambiente.
● Regule adequadamente o termosta-

to, mantendo a temperatura desejada no
ambiente.

● Desligue o aparelho quando sair do
local.

● Mantenha portas e janelas fechadas
quando o condicionador de ar estiver li-
gado, para evitar a troca de calor.

● Evite o calor do sol no ambiente,
fechando as cortinas. Não tampe a saída
de ar do aparelho.

● Mantenha os filtros limpos, para não
prejudicar a circulação e a qualidade do ar.

Economize dinheiro e faça a sua parte
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pelo programa, adequando a conta
de luz ao orçamento dessas famílias,
evitando o gasto desnecessário de
energia e contribuindo para a preser-
vação do meio ambiente. 

O programa é bastante interes-
sante, mas ainda muito restrito para
que possamos perceber resultados
efetivos. Segundo Ruy de Góes,
diretor de qualidade ambiental do
Ministério do Meio Ambiente,
podemos estimar que 7 milhões de
geladeiras fabricadas antes de 2000
estão presentes nas residências de
famílias de baixa renda. “A troca
dessas geladeiras – que estão com a
população carente – por refrige-

radores classe A renderia uma
economia da ordem de 600 MWh.
Para se ter uma idéia, a usina hi-
drelétrica de Belo Monte, obra gi-
gantesca prevista para ser concluída
em 2013 em plena floresta amazôni-
ca, tem capacidade para gerar 5,5
mil MWh.”

Em Portugal, um programa para a
troca das geladeiras antigas – ainda
presentes nas residências do país –
por aparelhos da melhor classe de
eficiência energética deve reduzir em
cerca de 18% o consumo residencial
de energia. No Brasil não há dados
exatos para a comparação, mas é
possível pensarmos que essa troca

não traria resultados inferiores.
Para Paulo de Tarso, é difícil pre-

vermos essa redução do consumo, já
que nos últimos anos “os fabricantes
melhoraram seus produtos e, com
isso, transformaram o mercado”.
Políticas do governo e dos fabri-
cantes, entretanto, são fundamentais
para a estruturação de programas a
longo prazo, para incentivar a efi-
ciência energética e a mudança cul-
tural, com investimento em políticas
alternativas de energia, inclusive. Em
um ponto, no entanto, todos pre-
cisam concordar: “não existe energia
mais barata do que a energia econo-
mizada”, afirma Tarso.

Na nova pesquisa do Idec, rea-
lizada entre 28 de setembro e
10 de outubro últimos, sete

modelos de refrigeradores combina-
dos (geladeira + freezer) de capaci-
dade acima de 400 litros foram ana-
lisados, e todos têm classificação A
quanto à eficiência energética. Já
entre os condicionadores de ar que
fizeram parte da pesquisa, de seis
analisados, apenas três estão na faixa
A (dois estão na faixa B e um na E).

Entre as geladeiras, mesmo classifi-
cadas na mesma categoria A, a dife-
rença de consumo é relevante. Se
compararmos o custo com energia
entre os modelos do teste, percebe-
mos que nem sempre o eletrodomés-
tico mais barato para o bolso do con-
sumidor é o que é vendido na loja
com preço menor. O aparelho da
Continental, por exemplo, que teve a
menor média de preços, é o que gasta
mais em energia elétrica. Tomando
como base o valor médio da energia
elétrica no país no último mês de
julho (R$ 0,42849/kWh, incluídos os
impostos), ao final de 12 anos (tempo
estimado de vida útil do produto)
apenas com o que foi gasto em eletri-

cidade o consumidor terá pago o
valor de 2,2 refrigeradores daquela
marca. A escolha do produto mais
econômico em termos energéticos (o
da GE), por exemplo, implica uma
economia de cerca de R$ 900 em 12
anos comparado ao aparelho da
Continental – praticamente metade
do valor de um aparelho novo (veja o
resumo da pesquisa nas tabelas adiante).

MENOR NÃO É MAIS ECONÔMICO
Também é interessante ressaltar

que as geladeiras com menor capaci-
dade total (em litros) não gastam,
necessariamente, menos energia que
as outras. O modelo da Dako, com
417 litros (o menor dentre os ana-
lisados), consome 47,2 kWh/mês,
4,2 kWh a mais que o aparelho da
GE – que tem quase 30 litros a mais

Como fazer a melhor escolha

O controle sobre os gases CFC, prejudici-
ais à camada de ozônio, será mais rigoroso
no Brasil a partir do ano que vem. Proibido
desde 2000 no território nacional, agora o
CFC também não poderá ser importado.
Para o reparo de produtos antigos –
geladeiras, aparelhos de ar condicionado e
balcões refrigerados – deverá ser utilizado
um gás alternativo (que não seja prejudicial
à atmosfera) ou CFC reaproveitado.

Atualmente, em refrigeradores novos, os
gases utilizados são, principalmente, o HCFC e
o HFC. Apesar de o primeiro destruir menos a
camada de ozônio que os gases CFC e o
segundo não ter efeito sobre ela, os dois ainda
são responsáveis pelo aumento do efeito es-

tufa. Em países desenvolvidos, os principais
gases utilizados são os hidrocarbonetos (HC),
que não prejudicam a camada de ozônio nem
contribuem para o efeito estufa.

De acordo com Ruy de Góes, quando foi
proibido o uso de CFC nos aparelhos novos,
o Brasil fez uma aposta tecnológica, basea-
da também no preço dos gases, escolhendo
o HCFC e o HFC. Para o estudioso, no entan-
to, a troca hoje pelos hidrocarbonetos (HC)
não traria grande incremento ao preço final
dos produtos vendidos no mercado bra-
sileiro. Resta ao consumidor, então, esperar
que os fabricantes resolvam fazer nova apos-
ta tecnológica e coloquem à venda produtos
menos prejudiciais ao ambiente.

Para preservar a camada de ozônio
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de capacidade. Já o aparelho da
Electrolux, com capacidade total
para 430 litros, gasta 55,6 kWh por
mês, 4,6kWh a mais do que os
modelos da Consul e da Brastemp,
ambos com 450 litros.

Quando analisamos os condi-
cionadores de ar, a preocupação
dos fabricantes com o meio ambi-
ente e o bolso do consumidor desa-
ponta. Marcas reconhecidas pela
sociedade, como LG e Elgin, man-
têm no mercado, ao lado de equipa-
mentos mais eficientes, aparelhos
com faixas de eficiência energética
longe da ideal. Nesses produtos, o
gasto com eletricidade ao longo de
sua vida útil (12 anos) é ainda mais
assustador: no modelo da Elgin, o
pior dentre os analisados (categoria
E), o consumidor terá gasto o valor
de 9,7 aparelhos apenas com ener-

gia elétrica. A diferença de gasto
com eletricidade, nesses produtos,
ultrapassa R$ 4.300,00 quando
comparamos o mais eficiente (Con-
sul) com o pior deles (Elgin). Em
apenas 1 ano a economia pode
chegar a R$ 400,00.

No consumo dos condicionado-
res de ar, fizemos um cálculo mais
realista dos gastos de energia, esti-
mando 5 horas diárias de uso, en-
quanto os fabricantes indicam na
etiqueta a utilização do aparelho
por apenas 1 hora ao dia, durante
trinta dias.
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Tabela 1 – Refrigeradores combinados

GE(1) CD470 446 43,0 A 1.898,67 18,43 221,10 1.105,50 2.653,21 1,39 4.551,88

Dako(2) DT450 417 47,2 A 1.599,00 20,22 242,70 1.213,48 2.912,36 1,82 4.511,36

Consul(3) CRD48D 450 51,0 A 1.948,67 21,85 262,24 1.311,18 3.146,83 1,61 5.095,50

Brastemp(4) BRD48 450 51,0 A 2.088,60 21,85 262,24 1.311,18 3.146,83 1,50 5.235,43

Electrolux(5) DC45 430 55,6 A 1.624,00 23,82 285,89 1.429,44 3.430,66 2,11 5.054,66

Continental(6) RSV47A 457 57,6 A 1.598,00 24,68 296,17 1.480,86 3.554,07 2,22 5.152,07

Bosch(7) KSV47 457 57,6 A 1.885,20 24,68 296,17 1.480,86 3.554,07 1,88 5.439,27

Marca Modelo Capacidade Consumo Faixa Média 12 anos de Custo total
total de energia de de consumo/ (equipamento

(litros) (127V) eficiência preços preço do + energia)
(R$) mês 1 ano 5 anos 12 anos aparelho

(vida útil)

(1)ice-factory com botão para dispensa do gelo; (2)porta-latas; prateleira para garrafas com trava de segurança; (3)dispenser de água; porta reversível; (4)prateleiras de vidro; dispenser de água; porta-
latas aramado; (5)botão para dispensa de gelo; prateleira para garrafas com trava de segurança; (6)separador e protetor de garrafas; pés e rodízios reguláveis; (7)prateleiras de vidro; dispenser de
gelo (ice box); dispenser de latas; porta reversível; pés niveladores e com rodízios; gaveta de frios com deslocamento

Custo médio da energia elétrica no
país + impostos (R$ 0,428/KWh)

Tabela 2 – Condicionadores de ar (tipo janela)

Cônsul(1) CCI10A 9.900 83,0 (16,6) A 1.165,55 35,56 426,78 2.133,88 5.121,31 4,39 6.286,86

Springer(2) MCA108BB/RB 10.000 101,5 (20,3) A 1.299,00 43,49 521,90 2.609,50 6.262,81 4,82 7.561,81

Electrolux EAM10F 10.000 102,0 (20,4) A 1.008,00 43,71 524,47 2.622,36 6.293,66 6,24 7.301,66

GREE GJ10-12LM 10.000 107,0 (21,4) B 974,80 45,85 550,18 2.750,91 6.602,17 6,77 7.576,97

LG(3) WGE104FG 10.000 111,0 (22,2) B 1.071,00 47,56 570,75 2.853,74 6.848,98 6,39 7.919,98

Elgin EJF10000 10.000 153,0 (30,6) E 973,88 65,56 786,71 3.933,54 9.440,49 9,70 10.414,37

Marca Modelo Capacidade Consumo Faixa Média 12 anos de Custo total
(BTUs) de energia de de consumo/ (equipamento

adaptado eficiência preços preço do + energia)
(127V)* (R$) mês 1 ano 5 anos 12 anos aparelho

* Estimado uso por 5 h ao dia, durante 30 dias; entre parênteses, o consumo indicado pelos fabricantes, que é de 1 h ao dia, durante 30 dias
(1) Controle remoto e timer; (2) Controle remoto e timer; (3) Controle remoto

Custo médio da energia elétrica no
país + impostos (R$ 0,428/KWh)

Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE)

Leia mais
● Entrevista com Gilberto Jannuzzi, coorde-

nador de estudo da WWF sobre eficiência
energética e geração de energia renovável, na
REVISTA DO IDEC de maio de 2006 (no 99)
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Amaioria dos achocolatados em pó,
capucinos e cereais matinais estão
acondicionados em embalagens

com o espaço ocupado inferior ao pre-
visto pela legislação, dando ao consum-
idor a impressão de que a quantidade
do produto é maior do que a que ele
realmente tem. O Idec chegou a essa
conclusão após realizar um estudo para
identificar e quantificar o espaço vazio,
chamado head space – existente no inte-
rior das embalagens de 21 desses pro-
dutos.

A pesquisa baseou-se na Portaria no

162/95, do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial (Inmetro), que estabelece o
máximo de 10% de espaço vazio para
os “produtos pré-medidos contidos em
embalagens rígidas e opacas”. O estudo
condiserou, ainda, o ofício da Divisão

de Mercadorias Pré-medidas (Dimep)
do Inmetro, no 288/05, que altera o
valor de 10% para 25% no caso dos
achocolatados, embora não o tenha to-
mado por norma pública, que real-
mente não é (veja quadro à pág. 24).

O Idec também avaliou três outros
quesitos: a rotulagem conforme o que
foi estabelecido pelas Resoluções de
Diretoria Colegiada (RDC) da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (An-
visa) no 259/02 e no 360/03; a relação
custo/benefício de cada produto, con-
forme as informações de preparo exis-
tentes no rótulo; e a conformidade do
peso real com o que é informado no
rótulo.

Dos 21 produtos avaliados, 17 (81%)
apresentaram um espaço vazio na
embalagem maior do que os 10% deter-
minados pela regulamentação. São os

O Idec analisou o
chamado head space
das embalagens de
achocolatados em pó,
capucinos e cereais
matinais. Não houve
muita alteração em
relação à pesquisa do
Instituto realizada em
2003. Os produtos
continuam dando a
impressão de que
possuem um
conteúdo maior
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