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CETESB: fundada em 1968, 
atualmente com 1600 
profissionais na sede, nas 34
agências ambientais e 11 
regionais espalhadas por todo o 
Estado de São Paulo. 

É a agência responsável pela 
gestão ambiental do Estado 
juntamente com a Secretaria do 
Meio Ambiente.



Em 1995 a CETESB iniciou a área 
de Questões Globais. 

Dentre as principais metas desta 
área está contribuir para a 
eficácia dos compromissos do 
ESP com a proteção da camada 
de ozônio através do 
PROZONESP. 

Desde a sua criação o 
PROZONESP tem um 
compromisso com a 
INFORMAÇÃO PÚBLICA!



Estado de SP: 50% do consumo 
dos SDOs do país. 

RES. CONAMA 367/2000 
regulamenta as importações de 
CFCs R-12 que serão reduzidas: 
15% no ano de 2001
35% no ano de 2002
55% no ano de 2003
75% no ano de 2004
85% no ano de 2005
95% no ano de 2006
100% no ano de 2007



Linha do tempo...

1974

Primeira declaração de 
preocupação científica 
identificando a destruição do 
ozônio pelos CFCs

1978

1972 1977 Inicia-se a 
regulamentação e 
restrição do uso de 
CFCs em muitos 
países, como 
Canadá, Suécia, 
Noruega...

A Conferência 
Mundial de Meio 
Ambiente em 
Estocolmo 
aborda o tema

Discute-se a 
adoção do Plano 
Mundial de Ação 
sobre a Camada 
de Ozônio nos 
EUA



Linha do tempo...

1990

O Brasil 
regulamentou 
sua adesão ao 
Protocolo de 
Montreal

1987
1994

Assinado o
Protocolo 
de Montreal

Criação de 
SPCFC, atual 
Grupo 
Ozônio, sob a 
Coordenação 
da CETESB



1995

Criação do 
PROZONESP e 
da área de 
Questões 
Globais da 
CETESB

16.09 - Dia 
Internacional de 
Proteção da Camada 
de Ozônio -
Assinatura do 
Protocolo de 
Montreal 

Resolução Conama 13/1995 

Que regula a produção, 
importação, exportação, 
comercialização ou 
utilização de substâncias 
controladas

PROJETO HALONS: envolvendo a  Environment Canada, 
PROZON/MMA, IBAMA e CETESB que gerenciou a parte 
operacional do projeto com: Treinamento Técnico, 
Divulgação das ações, Transferência de Tecnologia, 
Banco de Dados, Receber os Equipamentos de Coleta e 
Reciclagem e um Laboratório para controle de qualidade 
da reciclagem



Linha do tempo...

Inicia-se a realização 
de Seminários Anuais 
e a divulgação pública 
extensiva do tema:

Eventos no Memorial 
da América Latina 

1996



Linha do tempo...

1996

Visita do Prêmio 
Nobel Mario Molina 
a CETESB e a 
continuidade da 
divulgação pública 
extensiva do tema 

Entrega do Prêmio 
Mário Molina no 
Estado de SP, para 
as 13 boas práticas 
na área industrial.



Linha do tempo...

1996

Visita do Prêmio 
Nobel Mário 
Molina no Estado 
de SP... 

E a sua 
participação nos 
eventos realizados    
pelo PROZONESP.



Linha do tempo...

1997

Decreto Estadual 41629  e 
treinamentos para sua aplicação:

Regula a aquisição pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública 
Estadual direta e indireta, de produtos e 
equipamentos contendo substâncias 
que destroem a Camada de Ozônio -
SDOs, controladas pelo Protocolo de 
Montreal       



Linha do tempo...

1998 1999

Reciclagem de Halons:  Instrução 
Normativa IBAMA nº 1 - janeiro -
Dispõe sobre o cadastramento de 
empresas que comercialize ou utilize 
halons junto ao IBAMA

Constituído o 
atual Grupo 
Ozônio, 
composto por 
50 empresas e 
entidades 
renomadas 

CETESB 
realiza  
Workshop de 
Reciclagem 
de Halons



Linha do tempo...

2000 2001

A partir de 01/01 –
fica proibido o uso 
de algumas das 
substâncias 
controladas, entre 
elas o CFC, nos 
sistemas, 
equipamentos, 
instalações e 
produtos novos

Redução do uso e 
reciclagem do CFC

Resolução CONAMA nº 
267 – setembro – Dispõe 
sobre a proibição no 
Brasil de substâncias 
controladas pelo 
Protocolo de Montreal

Seminários Anuais do Dia do Ozônio



Linha do tempo...

2001

PUBLICAÇÕES DO 
PROZONESP

PROTEGENDO A CAMADA DE OZÔNIO

O QUE CABE AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS



PUBLICAÇÕES DO
GRUPO OZÔNIO

Linha do tempo...

...2001...

RefrigeraRefrigeraçãção, seu nego, seu negóócio, cio, 
e a eliminae a eliminaçãção dos CFCso dos CFCs

Caro microempresário e/ou gerente:
Se o seu negócio está relacionado com refrigeração comercial você precisa saber das mudanças que estão 

ocorrendo nesse setor.
A Legislação Brasileira, para cumprir um tratado internacional chamado Protocolo de Montreal (que 

visa a proteção da camada de ozônio), proíbe, a partir de janeiro de 2001, o uso de substâncias controladas 
destruidoras da camada de ozônio (entre elas os CFCs) nos equipamentos, produtos ou sistemas novos. 
Felizmente, substâncias alternativas existem para substituir esses fluidos refrigerantes.

Como parte dos esforços do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Meio Ambiente e CETESB, 
visando facilitar esse período de transição para fluidos refrigerantes não CFCs, foi produzido este folheto 
dirigido aos microempresários e gerentes do setor de refrigeração comercial.

Aqui você encontrará:
Informações sobre regulamentação referente ao manuseio de fluidos refrigerantes CFC e 
alternativos.
Orientações para a substituição de fluidos alternativos.
Fontes de consulta.

Lembre-se que, como em breve a produção de CFC será interrompida, a pior ação é a não ação.

guntasguntas & Respostas& Respostas Perguntas & Respostas  Perguntas & Respostas  Perguntas & Perguntas & ResposResposPerguntas & RespostasPerguntas & Respostas

O que significa eliminação dos CFCs e como isto vai ser 
feito?
Em setembro de 1987, resultado de um esforço mundial, 
diversas nações assinaram o Protocolo de Montreal, um 
acordo histórico que identificou as principais substâncias 
destruidoras de ozônio (SDOs) e estabeleceu um 
cronograma para a redução, eliminação e controle sobre a 
produção, consumo e uso destas substâncias.
Até agora 165 países assinaram o Protocolo de Montreal. O 
Brasil regulamentou a sua adesão ao Protocolo de Montreal 
em 1990. Apesar de, como país em desenvolvimento, contar 
com o prazo adicional de 10 anos (até final de 2005) para o 
banimento das substâncias destruidoras da Camada de 
Ozônio (SDOs), o Brasil optou por utilizar somente 5 anos 
deste período adicional. Assim, a partir de 01/01/2001 será
proibido o uso de algumas das substâncias controladas, 
entre elas os CFCs, nos equipamentos, produtos ou 
sistemas novos, conforme estabelecido em Resolução do 
CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente, órgão 
do MMA).

Por que a produção de CFCs está sendo proibida?
A Camada de Ozônio é uma faixa de gás localizada entre 
15 e 55 km acima da superfície da Terra que nos protege da

radiação ultravioleta (UV) do sol. Fluidos refrigerantes, 
clorofluorcarbonos (CFCs tais como R-12) e em um grau 
menor hidroclorofluorcarbonos (HCFCs tais como R-22) 
destroem a camada de ozônio quando escapam do 
equipamento ou são liberados. Esses produtos químicos 
são difundidos para as camadas mais altas da atmosfera 
pelo vento; lá eles libertam átomos de cloro que 
destroem moléculas de ozônio por um longo período. A 
camada de ozônio sendo danificada permite que mais 
UV alcance a superfície da Terra, causando um aumento 
no número de casos de câncer de pele, dano aos olhos e 
enfraquecimento do sistema imunológico. Uma 
exposição excessiva à radiação solar UV pode também 
danificar a produção agrícola e a vida marinha.

Como o fim da produção de CFCs vai afetar meu 
negócio?
Quando começar a valer essa proibição as indústrias 
químicas cessarão de produzir CFCs. O uso de CFCs nos 
equipamentos ainda poderá ser feito mas, com o tempo, 
a disponibilidade dos CFCs diminuirá e seus preços 
aumentarão. Da próxima vez que você tiver que fazer 
manutenção de rotina no seu equipamento de 
refrigeração considere a possibilidade de
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• Artigo 3º

Os CFCs – R-12 terão suas importações reduzidas 
gradativamente:

a - 15% no ano de 2001; e - 85% no ano de 2005;
b - 35% no ano de 2002; f - 95% no ano de 2006; e
c - 55% no ano de 2003; g - 100% no ano de 2007.
d - 75% no ano de 2004;

• Artigo 7º

Em todo e qualquer processo de retirada de 
substâncias controladas no local da instalação ou em 
oficinas de manutenção e reparo, os fluidos 
refrigerantes ou de extinção de incêndios devem ser 
adequadamente recolhidos e acondicionados

Estas substâncias devem ser posteriormente 
enviadas para centros de incineração ou unidades de 
reciclagem licenciadas pelo órgão ambiental 
competente. Na ausência de incineradores ou centros 
de reciclagem licenciados pelos órgãos ambientais 
competentes, as substâncias a que se refere este 
artigo devem ser acondicionadas adequadamente em 
recipientes que atendam às normas NBR 12.790 e 
NBR 12.791, ou normas supervenientes.
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orofluorcarbonos – CFCs – está próximo, por 
eterminação do Protocolo de Montreal. No 
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qui você encontrará:

Informações sobre regulamentação referente 
ao manuseio de fluidos refrigerantes CFC e 
alternativos;
Orientações para a substituição de fluidos
alternativos e equipamentos de recolhimento, 
para reciclagem de gases;
Fontes de consulta.

egislação 267/2000 – CONAMA –
ópicos referentes ao setor de refrigeração
m setembro de 2000, o CONAMA implantou a 
esolução 267 que regulamenta o uso e 

ercialização do R-12 e sua proibição total em 
07. Os tópicos referentes ao setor de 
frigeração são:

Artigo 3º – Os CFCs – R-12 terão suas importações 
reduzidas gradativamente:

Artigo 7º – Em todo e qualquer processo de retirada de 
substâncias controladas no local da instalação ou em oficinas 
de manutenção e reparo, os fluidos refrigerantes ou de 
extinção de incêndios devem ser adequadamente recolhidos e 
acondicionados. Estas substâncias devem ser posteriormente 
enviadas para centros de incineração ou unidades de 
reciclagem licenciados pelo órgão ambiental competente. Na 
ausência de incineradores ou centros de reciclagem licenciados 
pelos órgãos ambientais competentes, as substâncias a que se 
refere este artigo devem ser acondicionadas adequadamente 
em recipientes que atendam as normas NBR 12.790 e NBR 
12.791, ou normas supervenientes.

Para o R-11, admitimos
a importação pelas
empresas cadastradas
no IBAMA até dezembro
deste ano de 2001.

100% no ano de 2007;-g
95% no ano de 2006;-f
85% no ano de 2005;-e
75% no ano de 2004;-d
55% no ano de 2003;-c
35% no ano de 2002;-b
15% no ano de 2001;-a
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o equipamento não for ser substituído 
e as orientações e recomendações com a 
adora de serviços de manutenção e 
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Prepare-se para aproveitar os serviços de manutenção
para realizar as conversões para refrigerantes não CFCs 
ou para substituir seus equipamentos que estiverem 
com pouca vida útil pela frente, por equipamentos que 
já utilizem substâncias alternativas.

Em procedimentos de manutenção, como recuperar ou 
reciclar CFCs?
Para recuperar, simplesmente transfira o fluido 
refrigerante para outro cilindro, sem a necessidade de 
limpá-lo, evitando assim a dispersão de poluentes para 
a atmosfera. Isso é feito através de máquinas 
recuperadoras, disponíveis no mercado nacional. 
Lembre-se que este produto não poderá ser utilizado 
até que seja reciclado. Para reciclar os fluidos CFCs é
necessário fazer a remoção de alguns produtos 
contaminantes que entraram no sistema tais como: 
água, óleo, ácidos oléicos e ácidos clorídricos. Somente 
após um processo de destilação este produto poderá ser 
reutilizado. A qualidade da reciclagem será garantida 
com os seguintes cuidados:

nunca colocar no mesmo cilindro dois tipos de 
fluidos refrigerantes diferentes, como por exemplo, 
R-12 com R-22,
sempre identificar no cilindro o tipo de produto 
recolhido,  tal como: R-12 contaminado ou R-12 
reciclado.
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Linha do tempo...Linha do tempo...

20022002
Instrução técnica CETESB 
24/2002: 

Das Coordenadorias de 
Normatização de ações, 
Licenciamento integrado e 
Técnica: 

Estabelece procedimentos 
internos da Diretoria de 
Controle relativos ao 
licenciamento de empresas de 
reciclagem e incineração de 
SDOs.

Instrução normativa nº 1 –
setembro - Dispõe sobre 
a proibição e prazos 
para o uso de brometo 
de metila e define o 
cronograma para a sua 
eliminação

Instrução SDA nº 45 -
julho - Dispõe sobre 
a utilização e 
destinação correta 
de brometo de 
metila



Linha do tempo...

2002

7 º Seminário do Dia do Ozônio 2002
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2003

Acompanhamento das eleições 
do Grupo Ozônio.

O Grupo Ozônio chega a ter 50 
empresas e entidades inscritas.

Apoio do Grupo para a 
aprovação da  Minuta de 
instituição no MMA do GRUPO 
OZÔNIO, composto pela 
ABRAVA, ELETRO, SENAI, MMA, 
IBAMA, IBF, 
PROZONESP/CETESB, Sindratar

Decreto federal de 06/03 -
Cria o Comitê Executivo 
Interministerial para a 
Proteção da Camada de 
Ozônio, com a 
finalidade de 
estabelecer diretrizes e 
coordenar as ações 
relativas à proteção da 
camada de ozônio no 
país.



2003

Recriação de 
lista eletrônica 
de contato com 
o Grupo Ozônio 
e entidades, 
empresas e 
cidadãos 

atualmente + 
de 300 inscritos  
[ESP e de 
outros países de 
língua 
portuguesa e 
espanhola]

Linha do tempo...
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2003

...Continuidade 
na orientação 
à aplicação do 
Decreto 
Estadual 
41429/97... ...Continuidade nas 

ações de divulgação e 
informação pública, em 
faculdades  [graduação 
e pós graduação] 

Escolas de 2º grau, 
Cursos Técnicos de 
Meio Ambiente [Capital 
e interior do ESP]



Linha do tempo...

2003

Fortalecimento de parcerias institucionais para 
divulgação e informação pública:

Ação articulada com o GRUPO OZÔNIO
ambiente.sp.gov.br/prozonep/grupo_ozonio/index1.htm
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2003
Fortalecimento de parcerias institucionais             
para divulgação e informação pública:

Informações atuais na internet para estudantes, 
pesquisadores, empresas         
www.ambiente.sp.gov.br/prozonesop/prozonesp.htm
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2003

Estabelecimento de novas parcerias para a 
divulgação e informação pública

Japan International Cooperation Agency
(treinamento internacional)
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2003

Estabelecimento de 
novas parcerias para a 
divulgação e informação 
pública

Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos 
(divulgação do tema)
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2003

Estabelecimento de novas parcerias para a 
divulgação e informação pública (realização deste 
seminário)

PNUD 

Ministério do Meio Ambiente
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2003

Estabelecimento de novas parcerias para a 
divulgação e informação pública

SENAI (realização de treinamentos especializados 
para a difusão do assunto)

Entre outros.



Metas do PROZONESP:

Apoiar a implantação do 
Plano Nacional de 
Eliminação dos CFCs

Ampliar contatos e parcerias 
com os setores produtivos 
de ESPUMAS, HALONS, 
ELIMINAÇÃO DO BROMETO 
DE METILA, entre outros 
ramos empresariais que 
utilizam SDOs

Ampliar a informação 
pública e parceria com  
entidades empresariais, 
educacionais, área médica e 
mídia



MUITO GRATA PELA ATENÇÃO!
Josilene T.V. Ferrer E-mail: ozonio@cetesb.sp.gov.br

sma.josilenef@cetesb.sp.gov.br


