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1. Introdução
Este documento é complementar ao “Regulamento para Concessão do Selo Procel de
Economia de Energia”, que pode ser encontrado em www.procelinfo.com.br. Seu
objetivo é definir os critérios que devem ser atendidos pelos refrigeradores e
assemelhados para receberem a autorização do uso do Selo Procel de Economia de
Energia.
2. Abrangência
Estes critérios aplicam-se a frigobares, refrigeradores frost-free, combinados,
combinados frost-free, congeladores e conservadores residenciais que utilizem
sistema de compressão (compressores) e não possuam porta de vidro.
3. Critérios para concessão do Selo Procel
Para ser contemplado com o Selo Procel o modelo deve atender simultaneamente
aos critérios apresentados a seguir:
 atender aos requisitos de segurança elétrica definidos nos “Requisitos de Avaliação
da Conformidade (RAC) de Refrigeradores e Assemelhados” vigentes do Programa
Brasileiro de Etiquetagem – PBE coordenado pelo Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia – Inmetro;
 apresentar, seguindo a metodologia de ensaio e de cálculo do índice de eficiência
energética estabelecidos no RAC do PBE, índices máximos de eficiência energética
conforme definido nas tabelas 1 e 2;
Tabela 1 - Congeladores
Índices vigentes
Vertical
Vertical Frost Free
Horizontal

0,855
0,855
0,855

Índices vigentes a
partir de 02/01/2017
0,815
0,812
0,815

Tabela 2 - Refrigeradores
Índices vigentes
Frigobar
Refrigerador
Refrigerador Frost Free
Combinado
Combinado Frost Free

0,855
0,855
0,855
0,855
0,846

Índices vigentes a
partir de 02/01/2017
0,840
0,840
0,820
0,820
0,800
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 se o modelo utilizar espuma expandida para prover a sua isolação térmica, o gás
expansor utilizado deverá atender as características ODP e GWP descritas na
tabela 3 abaixo:
Tabela 3 – Gás Expansor
Atual
ODP(Ozon Depletion Potential)1
GWP(Global Warming Potential)1

0
≤300

Vigente a partir
de 02/01/2017
0
≤150

 a partir de 02 de janeiro de 2017 o fluído utilizados o sistema de refrigeração deve
atender as características ODP e GWP descritas na tabela 4 abaixo:
Tabela 4 – Fluído Refrigerante
ODP(Ozon Depletion Potential) 1
GWP(Global Warming Potential)1

0
≤150

4. Comprovação dos resultados
O atendimento aos requisitos de segurança elétrica e desempenho estabelecidos no
item 3 devem ser comprovados por meio da apresentação dos relatórios de ensaios
elaborado por um dos laboratórios indicados pelo Procel (www.procelinfo.com.br).
Será dispensado da realização dos ensaios aquele modelo que apresentar as mesmas
características construtivas

e

mesmo desempenho de outro

que já possua

autorização para utilizar o Selo Procel. No entanto, ele poderá ser objeto de
avaliação por ocasião do processo de renovação da autorização do uso do Selo.
O modelo estará dispensado do ensaio de segurança elétrica se algum equipamento
da mesma família2 já tiver sido aprovado nesse ensaio.
Em caráter extraordinário, o Procel poderá verificar, através de ensaio na espuma
expandida ou de uma verificação in loco na linha de fabricação, o tipo de gás
expansor utilizado no refrigerador correspondente ao declarado pelo fornecedor.

1
2

Os valores de ODP e GWP foram definidos em conjunto com o Ministério de Meio Ambiente.
Família - conforme definido no RAC de Refrigeradores e Assemelhados.
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5. Reavaliação do produto
Para que possa continuar a fazer uso do Selo em seus modelos, o fornecedor deve
garantir que estes continuam a atender aos critérios exigidos no item 3 deste
documento.
Dessa forma, caso seja solicitado, anualmente o fornecedor deverá comprovar,
conforme descrito no item 4 deste documento, que os critérios exigidos para a
concessão do Selo Procel ainda são atendidos pelos seus modelos.
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