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Tópicos

• “Problemas energéticos” e “problemas de saúde”: O ambiente 
construído, conforto térmico, condicionamento ambiental

• Desafios da transição energética: tecnologias de condicionamento ambiental 
mais eficientes

• A demanda por refrigeração ambiental
• A eficiência dos ACs no Brasil e estratégias futuras: custos e 

benefícios
• Conclusão
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Fig 1. Locations of communities and mean percent change of heatwave-related excess deaths in 
2031–2080 comparing to 1971–2020, under RCP8.5 scenario and high-variant population 

scenario, with assumption of nonadaptation.

Guo Y, Gasparrini A, Li S, Sera F, Vicedo-Cabrera AM, et al. (2018) Quantifying excess deaths related to heatwaves under climate change 
scenarios: A multicountry time series modelling study. PLOS Medicine 15(7): e1002629. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002629
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Desafios da 
transição 
energética

Tecnologias de baixo C e mais eficientes. Economia 
digital

Infra-estrutura física

Infra-estrutura institucional, regulatória

Dados, modelagem, planejamento

Comportamentos, dimensão humana

























Desafios da 
transição 
energética

Tecnologias de baixo C e mais eficientes. Economia 
digital

Reforma da Infra-estrutura física

Reforma da Infra-estrutura institucional, regulatória

Dados, modelagem, planejamento

Comportamentos, dimensão humana



Pontos finais

Correlação: internações hospitalares, mortes e ondas de calor

Crescimento da demanda de eletricidade para AC

Grande defasagem técnica relacionada com eficiência energética 
e fluidos refrigerantes utilizados (Acordo de Kigali)

Oportunidades com grandes impactos econômicos e sociais para 
aumentar os padrões de eficiência no país

Elemento-chave na transição energética para uma economia de 
Baixo Carbono: eficiência energética

Gerenciamento da demanda (analogia com antibióticos)
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