




União em benefício global

A  o completar 20 anos de vigência em Setembro de 2007, o Protocolo de Montreal consolida-se 

como um dos mais efi cientes acordos multilaterais estabelecidos pelo sistema das Nações 

Unidas. Desde que foi lançado, em 1987, reduziu de 1,1 milhão de toneladas para 70 mil toneladas o 

consumo global de Clorofl uorcarbonos – CFCs, o gás mais prejudicial à Camada de Ozônio.

Agora, a comunidade mundial debate como o Protocolo de Montreal pode tornar-se uma 

ferramenta mais efetiva contra o fantasma do Aquecimento Global, cujo combate vinha sendo 

proporcionado pelo Protocolo de Quioto, lançado em 1997.

De forma geral, é possível afi rmar que o cumprimento de metas pelos 191 países signatários 

do Protocolo de Montreal já fez mais pela proteção climática do que o Protocolo de Quioto em sua 

primeira fase, que se encerra em 2012.

Entre 1990 e 2000, a redução global nas emissões de gases que prejudicam a Camada de Ozônio 

alcançou 25 bilhões de toneladas de CO
2eq

 – volume quase cinco vezes superior aos 4,5 bilhões de 

toneladas de CO2 que devem ser cortadas nas emissões dos países desenvolvidos entre 2008 e 2012. 

No Brasil, entre 2000 e 2007, evitou-se a emissão de 36,5 mil toneladas de CFCs, correspondentes a 

cerca de 360 milhões de toneladas de CO
2eq

.

Apenas uma tonelada de CFC-12 prejudica o clima de forma equivalente a de 10.720 toneladas 

de CO2 - Dióxido de Carbono. A contribuição potencial para o aquecimento do planeta (GWP, do inglês 

Global Warming Potential) do CFC-12 é de 10.720, enquanto que a do CFC-11 é de 4.680.
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O problema
P  or determinação do Protocolo de Montreal, a produção e o consumo de CFCs 

e outras Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio – SDOs vem sendo 

amplamente reduzidas ano a ano, a partir de cotas pré-defi nidas e diferenciadas entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.

A mudança de processos industriais foi fundamental para que esses objetivos 

fossem alcançados. Para tanto, CFCs foram substituídos na fabricação de vários itens por 

gases alternativos, como Hidroclorofl uorcabonos (HCFCs) e Hidrofl uorcarbonos (HFCs). 

No entanto, os CFCs remanescentes e essas substâncias alternativas ameaçam a saúde 

climática do Planeta.

Conforme o Protocolo de Montreal, países desenvolvidos devem reduzir o uso de 

HCFCs em 75% até 2010 e em 99,5% até 2020. Mas a produção global desses gases é 

crescente nos países em desenvolvimento, que devem congelar sua fabricação em 2013. A 

eliminação dos HCFCs em países em desenvolvimento está prevista para 2040.

Nos anos 1990, a indústria passou a produzir, comercializar e usar HFCs e PFCs, 

considerados totalmente seguros para a Camada de Ozônio. No entanto, foram incluídos 

entre as substâncias controladas pelo Protocolo de Quioto, já que contribuem para o 

Aquecimento Global.
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A solução
F  rente a essas questões, o que pode ser feito para encaminhar soluções que protejam a Camada de Ozônio 

e ajudem nos esforços contra as mudanças climáticas? Uma avaliação técnico-científica providenciada pelos 

secretariados dos protocolos de Montreal e de Quioto concluiu que é possível manter o cumprimento de metas de Montreal 

ao mesmo tempo em que se avançam nos objetivos de Quioto.

A transição industrial de CFCs para HCFCs e posteriormente para HFCs foi uma resposta rápida e eficiente para a 

proteção da Camada de Ozônio. Mas, conforme pede o Protocolo de Montreal, os HCFCs também devem ser eliminados, 

inclusive em benefício do clima global. 
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Conforme decisão tomada na 19ª Reunião das Partes do Protocolo de Montreal, em Setembro de 2007, os HCFCs 

serão eliminados em 97,5% até 2030, restando consumo residual de 2,5% para o setor de serviço, até 2040, em países em 

desenvolvimento. Países desenvolvidos devem reduzir seu consumo em 99,5% em 2020 e em 100% em 2030.

As medidas globais apontadas pela avaliação poderiam cortar pela metade a contribuição dos CFCs e gases substi-

tutos para o Aquecimento Global até 2015, em comparação aos níveis de emissões registrados em 2002.

Outros produtos químicos alternativos aos CFCs, como Hidrocarbonos (HCs), Amônia e Dióxido de Carbono (CO2) vem 

sendo usados, principalmente em aparelhos de refrigeração. Eles não causam nenhum dano à Camada de Ozônio e nem ao cli-

ma mundial, mas alguns são tóxicos e inflamáveis. Por isso, estão vetados em algumas aplicações industriais e domésticas.

Outras medidas envolvem a redução do uso de SDOs em qualquer equipamento, elevar o uso de Amônia e HCs, 

gerenciar “bancos” de SDOs, verdadeiros depósitos de CFCs e outros gases, espumas e outros químicos em antigos 

aparelhos de refrigeração, por exemplo. Há risco de que essas substâncias venham a ser lançadas na atmosfera durante 

manutenções, descarte ou destruição desses equipamentos.



Ações
O  Brasil está entre os cinco países que cumprem metas do Protocolo de Montreal com maior excelência. Os 

esforços nacionais desenvolvidos desde os anos 1980 resultaram em um corte de 95,4% no uso de CFCs no 

País. A redução foi de 10.525 toneladas (média 1995-1997) para 478 toneladas (2006). Outras SDOs tiveram reduções 

expressivas em seu consumo, com eliminação prevista para os próximos anos. 

Para lidar com o passivo de SDOs, concentrado em equipamentos antigos, aplicações especiais e medicinais, 

o País adotou políticas que possibilitaram o treinamento de 14.875 técnicos em refrigeração, oficiais de Alfândega e 

servidores do Ibama, a distribuição de mais de 700 máquinas recolhedoras de gases, a implementação de Centrais 

de Regeneração de Gases, a substituição de refrigeradores precários, está incentivando o uso de refrigerantes 

alternativos e promovendo a difusão de novas tecnologias à indústria.
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Adiante
A  s Nações Unidas acreditam que, se essas medidas forem adotadas pelas nações, como o Brasil vem 

fazendo, será possível reduzir em até 30%, até 2015, a emissão de gases por aparelhos de refrigeração 

que provocam o Aquecimento Global.

Com a aprovação do novo cronograma para eliminação da produção e do consumo de HCFCs, a tendência 

é de estimular o uso de gases alternativos, como Amônia, CO2 e Hidrocarbonetos, que não afetam o clima global. 

O Governo Brasileiro vem reunindo-se com a indústria para discutir a viabilidade técnica e econômica dessas 

substituições de gases.

O Ministério do Meio Ambiente está fomentando o uso de gases alternativos, firmando acordos de Coo-

peração Técnica com o Setor Produtivo, como Abrava – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, 

Ventilação e Aquecimento e Abras – Associação Brasileira de Supermercados, além de promover seminários 

e oficinas.

Em vários pontos do globo, como na Europa, refrigeradores domésticos já estão usando HCs como 

substitutos dos HFCs.
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Links
Legislação www.mma.gov.br/port/sqa/ozonio/index.cfm?submenu=13

Ministério do Meio Ambiente www.mma.gov.br

 www.mma.gov.br/port/sqa/ozonio

Plano Nacional de Eliminação de CFC www.mma.gov.br/port/sqa/ozonio/doc/plano.pdf

Cadastro Técnico Federal do Ibama www.ibama.gov.br/ctf

Legislação em Vigilância Sanitária e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public

Secretaria do Ozônio do PNUMA ozone.unep.org 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis www.ibama.gov.br

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental www.cetesb.sp.gov.br

Programa Estadual de Prevenção a Destruição da Camada de Ozônio www.ambiente.sp.gov.br/prozonesp/prozonesp.htm

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais www.inpe.br

NASA Earthobservatory earthobservatory.nasa.gov

Proklima www.senai.br/proklima/index.htm

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento www.pnud.org.br

 www.pnud.org.br/cfc

 www.pnud.org.br/mac

Fundo Multilateral para Implementação do Protocolo de Montreal www.multilateralfund.org

The Ozone Secretariat ozone.unep.org

Intergovernamental Panel on Climate Change www.ipcc.ch

Ozone/ Air & radiation/ US EPA www.epa.gov/ozone

Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e Aquecimento  www.abrava.com.br

Protocolo de Montreal www.protocolodemontreal.org.br
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