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A moda pega com o
aumento da demanda
O tema pode ser visualizado nas boas lojas de ilumina-
ção, onde está à venda uma variedade de lâmpadas led
(sigla para diodo emissor de luz), que não produzem ca-
lor e gastam de dez a trinta vezes menos energia do que
uma lâmpada incandescente de luminescência equiva-
lente. No entanto, assim como outros itens de consumo
que caracterizam a recente preocupação mundial com a
questão ambiental, elas custam um pouco mais caro.

A adoção em massa das tecnologias para maior efi-
ciência energética é questão central para a política de
desenvolvimento de qualquer país, e crucial para o Bra-
sil, com sua grande extensão territorial. Não apenas na
ponta da rede, com a instalação de lâmpadas mais eco-
nômicas, mas também no próprio sistema de distribui-
ção, na arquitetura e nos materiais e configurações es-
colhidos nas edificações.

A lâmpada é apenas a ponta mais visível desse com-
plexo que se encontra em plena mudança, e representa
um avanço inovador também porque, além de iluminar,
esse pequeno objeto pode integrar, num futuro muito
próximo, sistemas de conexão em banda larga de altíssi-
ma velocidade. Sabe-se que é possível modular a luz
emitida por diodos, criando sinais que podem ser recebi-

dos e decodificados por
sensores instalados em
computadores, telefo-
nes celulares, tablets ou
qualquer objeto, como
roupas e óculos, ge-
ladeiras, aparelhos de
som e televisão.

Mas é no interior das
paredes, onde comu-
mente se escondem os
condutores elétricos, e
no desenho arquite-
tônico, que inclui es-
colha de materiais, que
se desenvolvem as
grandes inovações no
que se refere ao uso

mais eficiente da energia. E o ritmo dessa mudança de-
pende de um conjunto de medidas, entre as quais as
novas tecnologias são apenas uma parte.

A adoção de padrões de construção mais compatíveis
com os tempos atuais não se desenvolve com rapidez su-
ficiente somente pela oferta de alternativas tecnológicas
a preços adequados. A rigor, transformações dessa en-
vergadura não ocorrem porque as construtoras ou os
proprietários de imóveis se convertem subitamente ao
evangelho do ambientalismo. Os ânimos costumam se
mover por conveniência ou por condicionamento.

No caso da busca de maior eficiência energética, não
bastaram os apagões por excesso de demanda ou por fa-
lhas no sistema de distribuição. A decisão de grande
parte da população de optar por eletrodomésticos com o
selo Procel se acelerou no período em que o forneci-
mento de energia se tornou crítico e se transformou em
tendência com a percepção do alívio na conta de luz. O
Procel foi implantado em 1994, mas só “pegou” mais de
dez anos depois, quando o crescimento da demanda
tornou mais explícita a necessidade de um uso mais in-
teligente do sistema elétrico. A definição de um selo
para avaliar a eficiência energética nas edificações vem
com o crescimento do setor habitacional, empurrado
pela ampliação da nova classe média. O avanço da tec-
nologia, com a oferta de condutores mais eficientes e
seguros e materiais de construção adequados à conser-
vação ou dissolução de temperatura, complementa o
quadro de transformações. Normatização e demanda
somam em favor da mudança. ■
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REVISÃO

Eletrodomésticos
terão de consumir
menos energia
O Inmetro está revisando os
padrões de eficiência energética
dos eletrodomésticos brasileiros.
Geladeiras, máquinas de lavar,
fogões e condicionadores
de ar terão que seguir normas
mais rigorosas de economia de
energia a partir do mês que vem.
“Estávamos só esperando o
Comitê Gestor de Indicadores e
Níveis de Eficiência Energética
(CGIEE) regulamentar cada
tipo de aparelho para fazermos
a revisão”, diz Marcos Borges,
coordenador do Programa
Brasileiro de Etiquetagem.
O Comitê acabou de estabelecer
os novos mínimos para
os produtos da linha branca.
Borges explicou que o governo
agora tem um calendário
quadrienal para os fabricantes
se adequarem às mudanças, que
será repetido em 2016 e 2020.
Por esse processo, os fabricantes
terão um ano para se adaptar,
depois mais um ano para escoar
a produção para o comércio que,
por sua vez, terá um ano para
vender os equipamentos que
ficarem aquém do padrão de
eficiência. “Em 2013, os produtos
que estiverem na faixa ‘E’ de
eletrodomésticos não poderão
mais ser comercializados”, diz.
Segundo o coordenador, o
Inmetro pode fazer adaptações
nas faixas de eficiência
energética “A”, “B” e “C” para que
a indústria desses equipamentos
não se acomode. “Fizemos isso,
por exemplo, com as lavadoras,
porque havia um acúmulo de
máquinas tipo ‘A’ no mercado”,
afirma. De acordo com Borges,
a mudança na classificação
deverá estimular uma corrida
tecnológica entre os fabricantes
para atender aos padrões de
menor consumo de energia.
Ele explica que a revisão dos
índices de eficiência energética
deve atingir o mercado de
fogões. “Acreditamos que
com o ajuste, cerca de treze
marcas terão de ser modificadas
ou serão impedidas de serem
vendidas”, diz.
No Brasil, o selo de eficiência
energética foi lançado em 1994,
dentro do Programa Nacional
de Conservação de Energia
Elétrica (Procel), do governo
federal. Desde então, os
fabricantes de eletrodomésticos
buscam aprimorar sua tecnologia
para classificar seus produtos na
faixa mais eficiente.
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