
Estratégia de Implementação do
Plano Nacional de Eliminação de

CFCs

MMA/PROZON – PNUD - GTZ



Metas do Protocolo de Montreal
para os CFCs

! 2005 – 50% de redução com base no
freeze de 1999

! 2007 – 85% de redução

! 2010 – 100% de redução – Phase out
total



Metas do Protocolo de Montreal
para os CFCs

Anexo A / I
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Metas do Protocolo de Montreal
para os CFCs

“Foi atingida a meta de congelar o
consumo de CFCs do Anexo A/I em
1º de julho de 1999 pela média de

consumo de 1995 a 1997”



Metas da Resolução CONAMA
267/00

““Art. 3Art. 3ºº Ficam restritas, a partir de 1 Ficam restritas, a partir de 1ºº de janeiro de 2001, as importa de janeiro de 2001, as importaçõções dees de
CFC-11 (CFC-11 (triclorofluormetanotriclorofluormetano), CFC-12 (), CFC-12 (diclorodifluormetanodiclorodifluormetano), ), HalonHalon 1211 1211
((bromoclorodifluormetanobromoclorodifluormetano) e ) e HalonHalon 1301 ( 1301 (bromotrifluormetanobromotrifluormetano) como se) como se
segue:segue:
I - as importaI - as importaçõções mes mááximas de CFC-12 sofrerximas de CFC-12 sofrerãão reduo reduçõções gradativas em peso,es gradativas em peso,
por empresa importadora/produtora, obedecendo ao cronograma constantepor empresa importadora/produtora, obedecendo ao cronograma constante
das aldas alííneas "a" a "g" deste inciso e tendo como base a quantidade de CFC-12neas "a" a "g" deste inciso e tendo como base a quantidade de CFC-12
importada/produzida no ano de 1999, nimportada/produzida no ano de 1999, nãão podendo exceder a mo podendo exceder a méédia dedia de
importaimportaçãção/produo/produçãção dessa substo dessa substâância, por empresa, no perncia, por empresa, no perííodo de 1995 aodo de 1995 a
1997:1997:
a)a)     quinze por cento no ano de 2001; quinze por cento no ano de 2001;
b)b)       trinta e cinco por cento no ano de 2002; trinta e cinco por cento no ano de 2002;
c)c)       cinq cinqüüenta e cinco por cento no ano de 2003;enta e cinco por cento no ano de 2003;
d)d)      setenta e cinco por cento no ano de 2004;setenta e cinco por cento no ano de 2004;
e)e)      oitenta e cinco por cento no ano de 2005;oitenta e cinco por cento no ano de 2005;
f)f)        noventa e cinco por cento no ano de 2006; enoventa e cinco por cento no ano de 2006; e
g)g)      cem por cento no ano de 2007.cem por cento no ano de 2007.
II - ficam proibidas as importaII - ficam proibidas as importaçõções de CFC-12 a partir de 2007.es de CFC-12 a partir de 2007.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

É UM PLANO QUE VISA ELABORAR AS
ESTRATÉGIAS PARA ELIMINAÇÃO DO
CONSUMO DAS SEGUINTES SDO E
SETORES:

 
CFC 11: espumas, serviços, esterilizantes, MDI;
CFC 12: refrigeração, serviços, espumas, MDI;
CFC 113: solventes;
CFC 114: MDI;
CFC 115: refrigeração, serviços de refrigeração. 





O Plano Nacional de Eliminação
de CFCs foi aprovado na 37ª
Reunião do Comitê Executivo do
Protocolo de Montreal, no valor
de US$26.7 milhões, a ser
desembolsado em parcelas bi-
anuais, mediante resultados.
Coordenação: MMA.
Execução: PNUD e GTZ.



Metas x Consumos
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Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

SETOR INDUSTRIAL
 

Estratégia de transição de MDI e Projetos no setor
de MDI:

- está prevista a conversão de uma fábrica e o
desenvolvimento, implementação e o
gerenciamento de uma estratégia de transição -
Impacto = 74 t/ano.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

SETOR INDUSTRIAL
 

Projetos no setor de Solventes:
- está prevista a realização de um “survey” para
identificação dos usuários remanescentes e a
implementação do serviço em 2006 – Impacto =
29 t/ano.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

SETOR INDUSTRIAL

Projetos no setor de Esterilizantes:
- está prevista a realização de um “survey” para
identificação dos usuários remanescentes e a
implementação do serviço em 2006 – Impacto =
25 t/ano.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

SETOR INDUSTRIAL
 

Projetos no setor de Espumas:
- já foram identificadas cerca de 170 empresas com
consumo no setor. A partir de sua elegibilidade poderemos
ter projetos de investimento, de conversão industrial. Caso
todas sejam elegíveis, a proposta é de implementar  76%
dos projetos no primeiro desembolso (2002-2003) e o
restante em 2004 – Impacto = 611 t/ano.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

SETOR INDUSTRIAL
 

Projetos no setor de Refrigeração Comercial:
- já há um considerável número de empresas
identificadas, estando prevista a implementação
35% dos projetos em 2002/2003, 55% em 2004
e o restante em 2005 – Impacto de 142 t/ano.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

SETOR DE SERVIÇOS

Recolhimento de CFC-12 no setor de serviços em
refrigeração comercial e doméstica:

- este projeto visa propiciar o recolhimento de CFC12 em
refrigeração doméstica e comercial com o fornecimento de
equipamentos de recolhimento e armazenagem aos
12.000 mecânicos que melhor aproveitamento tiverem no
treinamento.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

SETOR DE SERVIÇOS
 

Centros de reciclagem de CFC-12:
- este projeto prevê a instalação de centros regionais de
reciclagem e regeneração de CFCs de acordo com o
programa de treinamento. A previsão de implementação
é de 20% em 2002/2003, 36% em 2004, 22% em 2005
e resto em 2006 – impacto de 4.197 t/ano;



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

SETOR DE SERVIÇOS
 

Usuários finais de Refrigeração Comercial,
Industrial e Ar Condicionado Central:

- estes dois projetos foram cancelados na
negociação.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

SETOR DE SERVIÇOS
 

MAC:
  - está prevista a montagem de um programa de

treinamento para mecânicos e fornecimento de
equipamentos auxiliares com 35% em
2002/2003, 40% em 2004 e o resto em 2005 –
Impacto de 660 t/ano.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

SETOR DE SERVIÇOS
 

Chillers:
- está prevista a montagem de um programa de
treinamento para mecânicos e fornecimento de
equipamentos auxiliares em reciclagem de CFCs
com 34% em 2004 e o resto em 2005 –
Impacto de 88 t/ano.



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

Treinamento de Refrigeristas:
- Prevê-se um programa nacional de treinamento de mecânicos
em refrigeração doméstica, comercial, industrial, ar
condicionado central em recolhimento, reciclagem, retrofit,
armazenagem. Está estimado um universo de 35.000
mecânicos a serem treinados através de 2.188 cursos a serem
ministrados no país, iniciando-se pela região sudeste, seguindo-
se para a região nordeste, sul, centro-oeste e norte. O
programa prevê ainda uma abrangência de 43% em 2002/2003,
35% em 2004 e o resto em 2005. A GTZ da Alemanha está
encarregada de executar este treinamento.



 

Cronograma de treinamento de refrigeristas

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sudeste IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   

Nordeste   
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII   

Sul    
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII  

Centro     
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIII

Norte     
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII



Plano Nacional de Eliminação
de CFCs

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
 

Treinamento de oficiais de alfândega
- por este projeto serão treinados oficiais de
alfândega na verificação, reconhecimento, teste e
monitoramento de importação de CFCs, estando
prevista e execução de 28% em 2002/2003, 57%
em 2004 e o resto em 2005



Atividades t/ano Proposto (US$1.000) Aprovado
(US$ 1.000)

2002/2003

Setor Industrial 856
  

Estratégia de transição de MDI
 

478.5 50 0

Projetos no setor de MDI 4 960. 400 0

Projetos no setor de Solventes 29 551. 551 0

Projetos no setor de Esterilizantes 25 600 500 0

Projetos no setor de Espumas 611 5,063.46 4,200 3.200

Projetos no setor de Refr. Comer. 142  2,159.82 1,988 700

 9,812.78 7,689 3.900

Setor de Serviços 4945
 

 

Treinamento de Refrigeristas

4197

5,968.79 3,742.4 1.498.8

Recolhimento de CFC-12 no setor de serviços
em Refrigeração Comercial e Doméstica

6,520.8 6,068.8 1.500

Centros de reciclagem de CFC-12 3.880 3,600 700

Usuários finais de Refr.Comerc. 4.180 0 0

MAC 660 1,976.4 1,600 500

Chillers
88

1,163.67 1,163.6 400

Usuários finais Ref.Ind/ArC.Cent  6,146 0 0

Treinamento de of. de alfândega
 

2,25.2 141.2 141.2

Unidade de Monit/Implement.
 

2,695 2,695 860

 
 

32,755.86 19,011 5.600

Custos Totais
 

42,568.64 26,700 9.500

CUSTOS POR ATIVIDADES (U$ 1000.00)


