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APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Atividades se propõe a divulgar as
principais ações do Governo brasileiro relativas à implementação do Protocolo de
Montreal, objetivando a adoção de medidas de proteção à Camada de Ozônio.

O MMA, além de centralizar a formulação, o planejamento, a
coordenação e a supervisão da Política Nacional do Meio Ambiente, é também um
dos órgãos da administração federal responsáveis pelo cumprimento dos
compromissos internacionais, inclusive aqueles que visam à proteção da Camada
de Ozônio Estratosférica, desempenhando, para tanto, uma série de atribuições, ao
tempo em que mantém ativa participação técnica e política nos eventos nacionais e
internacionais relativos ao tema.

Ao se avaliar o estágio em que se encontra a questão da proteção
da Camada de Ozônio no Brasil, não se pode negar os consideráveis esforços da
comunidade técnico-científica, do setor privado, e das diversas esferas de governo,
com a participação de todos os segmentos da sociedade, em estabelecer o
arcabouço legal e institucional para o enfrentamento do problema.
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1 - ORIGEM DO PROBLEMA

A Camada de Ozônio na estratosfera é um filtro natural que protege o
Planeta de níveis indesejáveis de radiação ultravioleta provenientes do Sol. Raios
ultravioleta em excesso, principalmente na faixa do UV-B (280 a 320 nanômetros de
comprimento de onda), que atinjam a superfície terrestre, podem acarretar sérios
prejuízos à saúde do homem e ao meio ambiente em geral.

Como prováveis efeitos deletérios à saúde destacam-se: maior incidência
de catarata; queimaduras e câncer de pele; prejuízos ao sistema imunológico;
redução da camada de gordura, com aumento de infecções fúngicas e bacterianas e
envelhecimento precoce da pele pela sua degeneração elástica.

Os danos à vegetação também seriam significativos, especialmente à
agricultura, com redução da fotossíntese e do crescimento das plantas. Estes
prejuízos seriam maiores em relação ao plâncton marinho, com conseqüente aumento
nas concentrações de gás carbônico, e, com isto, contribuindo também para outro
fenômeno: o efeito estufa.

Observações e estudos científicos levados a efeito nas últimas décadas,
principalmente pela NASA, constataram um adelgaçamento ou rarefação da Camada
de Ozônio, notadamente sobre a Antártida quando da primavera austral, o que acabou
sendo chamado de “buraco do ozônio”, termo tecnicamente incorreto, mas que dá
bem uma idéia à opinião pública sobre a dimensão e gravidade do fenômeno.

A teoria aceita é a de que o ozônio da estratosfera estaria sendo eliminado,
em grande parte, pelo cloro presente nas substâncias denominadas
clorofluorcarbonos (CFC), muito estáveis e que permanecem na atmosfera por
dezenas de anos. Estima-se, inclusive, que uma única molécula de CFC teria a
capacidade de destruir até cem mil moléculas de ozônio, razão pela qual uma
substância de uso relativamente tão restrito concentra tamanho poder de destruição.
Substâncias sintéticas coadjuvantes neste processo seriam algumas outras contendo
cloro, como o metil clorofórmio, além dos halons e compostos de bromo.

Algumas fontes naturais também seriam contribuintes, como algumas
substâncias contidas em erupções vulcânicas, ou mesmo nos mares, muito embora se
pondere que estas sempre existiram, enquanto que a rarefação da camada seria fato
recente. De qualquer forma somente é possível intervir sobre as emissões antrópicas,
e é isso que vem sendo feito atualmente pela comunidade internacional.

2 - AÇÕES ADOTADAS EM NÍVEL MUNDIAL

Em 1985, um conjunto de Nações reuniu-se na Áustria, manifestando
preocupação técnica e política quanto aos impactos do fenômeno, adotando a
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Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio. Em linhas gerais, o texto
convencional enunciava uma série de princípios relacionados com a disposição da
comunidade internacional em promover a proteção da camada de ozônio,
prescrevendo obrigações genéricas que conclamavam os governos a adotarem
medidas jurídico-administrativas apropriadas que visassem tal intento. Dispunha,
também, sobre a possibilidade de adoção de protocolos complementares.

Neste sentido, foi estabelecido, em 1987, o Protocolo de Montreal sobre
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - SDO, impondo às Partes
obrigações mais específicas, em especial a progressiva redução da produção e
consumo, até sua total eliminação. Conhecidas, também, como Substâncias
Controladas, envolvem basicamente os Clorofluorcarbonos - CFC, os Halons e o
Brometo de Metila. A Tabela 1 apresenta a relação das SDO listadas no Protocolo de
Montreal, em seus Anexos A e B. As demais SDO encontram-se nos apêndices deste
Relatório.

 Tabela 1 - SUBSTÂNCIAS CONTROLADAS

Anexo A
Grupo I Substância Potencial de Destruição da Camada de Ozônio
CFCl3 CFC-11 1,0
CF2Cl2 CFC-12 1,0
C2F3Cl3 CFC-113 0,8
C2F4Cl2 CFC-114 1,0
C2F5CI CFC-115 0,6
Grupo II
CF2BrCI Halon-1211 3,0
CF3Br Halon-1301 10,0
C2F4Br2 Halon-2402 6,0

Anexo B
Grupo I Substância Potencial de Destruição da Camada de Ozônio
CF3CI CFC-13 1,0
C2FCI5 CFC-111 1,0
C2F2Cl4 CFC-112 1,0
C3FCI7 CFC-211 1,0
C3F2CI6 CFC-212 1,0
C3F3CI5 CFC-213 1,0
C3F4CI4 CFC-214 1,0
C3F5CI3 CFC-215 1,0
C3F6CI2 CFC-216 1,0
C3F7CI CFC-217 1,0
Grupo II
CCI4 Tetracloreto de Carbono 1,1
Grupo III
C2H3CI3 1,1,1-Tricloroetano (metilclorofórmio) 0,1
Fonte: UNEP - Manual do Protocolo de Montreal - Terceira Edição.



13

O Protocolo determina, ainda, restrições ao comércio dessas substâncias e
recomenda o desenvolvimento de tecnologias alternativas que reduzam ou eliminem
os riscos à camada de ozônio.

O Protocolo prevê revisões periódicas sob a forma de emendas e ajustes
ao seu texto original, mediante recomendações dos painéis técnicos e científicos de
avaliação e assessoramento às Partes. Assim, na II Reunião das Partes, ocorrida em
Londres, de 27 a 29 de junho de 1990, foi estabelecido o Fundo Multilateral para a
Implementação do Protocolo de Montreal – FMPM, destinado a prover cooperação
financeira e técnica aos países em desenvolvimento, dentre outras providências. Na
IV Reunião das Partes, ocorrida em Copenhague em novembro de 1992, foi
estabelecida a antecipação do plano de eliminação da produção e do consumo de
SDO em países desenvolvidos, do ano 2000 para 01 de janeiro 1996, além de ser
incluído o Brometo de Metila como Substância Controlada (Anexo E do Protocolo de
Montreal), conforme detalhado nas Tabelas 2 e 3.

 Tabela 2 - PLANO DE ELIMINAÇÃO PARA OS PAÍSES DESENVOLVIDOS (COPENHAGUE -
1992)

1992 1993 1994 1995 1996
CFC
a.b. - 1986 0% - 75% - 100%

Halons
a.b. - 1989 0% - 100% - -

1,1,1-Tricloroetano
a.b. - 1989 - 0% 50% - 100%

Tetracloreto de
Carbono  a.b. - 1989 0% - - 85% 100%

Para os países em desenvolvimento foram mantidos os prazos de eliminação estabelecidos na II Reunião de
Londres
a.b - ano base

O uso de Hidrobromofluorcarbonos - HBFC foi proibido a partir de 01 de
janeiro de 1996, em países desenvolvidos. Para o Brometo de Metila, usado em
esterilização de solos e fumigação de grãos estocados e armazenados, ficou
acordada uma estabilização da produção em 1996, com base no ano de 1991. Uma
decisão sobre plano de eliminação dessa substância foi postergada para a VII
Reunião das Partes em 1995.
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 Tabela 3 - Plano de Eliminação para os Países Desenvolvidos (Copenhague 1992)

1996 2005 2010 2015 2020 2030
HCFC a.b. - 1989 0% 35% 65% 90% 99,5% 100%
HBFC a.b - 1989 100% -
Brometo de Metila a. b. - 1989 0% - - - - -

Para os países em desenvolvimento o plano previu reformulações em 1995;
a.b - ano base

Ocorreu, também, que a partir de 1992, foram destinados recursos do
FMPM, no âmbito do Plano de Trabalho do Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente - PNUMA, para a criação da Rede de Funcionários de Ozônio da América
do Sul, em nível governamental, de modo a fomentar o intercâmbio de conhecimentos
e experiências entre os países em desenvolvimento, além de agilizar a implementação
do Protocolo de Montreal nessas nações.

Durante a V Reunião das Partes no Protocolo de Montreal, ocorrida em
Bangkok, no período de 17 a 19 de novembro de 1993, os Países acordaram com a
mudança de “status” do Fundo Multilateral, que passou de interino para permanente e
com o orçamento de US$510 milhões para o período de 1994 a 1996. Foram
mantidas as decisões relativas à permanência da mesma lista de usos essenciais
para os Halons.

As revisões no texto do Protocolo vêm ocorrendo de forma sistemática,
conforme mencionado. Mesmo com a celebração dos 10 anos da Convenção de
Viena, em dezembro de 1995, a VII Reunião das Partes do Protocolo de Montreal,
reconsiderou importantes decisões como a manutenção do prazo de 10 anos para os
países em desenvolvimento implementarem o plano de eliminação de CFC (Emenda
de Londres), o congelamento da produção e do consumo dos Hidroclorofluorcarbonos
- HCFC, em 2016, e o congelamento do consumo do Brometo de Metila em 2002.

A Tabela 4 sintetiza as emendas e ajustes destinados aos compromissos
assumidos pelos países em desenvolvimento signatários do Protocolo de Montreal,
até o momento.
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 Tabela 4 - Plano de Eliminação das SDO para Países em Desenvolvimento

Anexo A - Grupo I (Produção e Consumo)
Clorofluorcarbonos: CFC-11, CFC-12, CFC-113,
CFC-114 e CFC-115

Ano de Referência: média de 1995-97
Congelamento:01/07/99
Redução: 50% em 01/01/2005*
Redução: 85% em 01/01/2007*
Redução: 100% em 01/01/2010 (com exceção dos usos
essenciais)**

Anexo A - Grupo II (Produção e Consumo)
Halons: halon-1211, halon-1301 e halon-2402 Ano de Referência: média de 1995-97

Congelamento: 01/01/2002*
Redução: 50% em 01/01/2005*
Redução: 100% em 01/01/2010 (com exceção dos usos
essenciais)**

Anexo B - Grupo I (Produção e Consumo)
Outros CFC totalmente halogenados
CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-211, CFC-212,
CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216 e CFC-
217

Ano de Referência: média de 1998-2000
Redução: 20% em 01/01/2003*
Redução: 85% em 01/01/2007*
Redução: 100% em 01/01/2010 (com exceção dos usos
essenciais)**

Anexo B Grupo II - (Produção e Consumo)
Tetracloreto de Carbono Ano de Referência : média de 1998/2000

Redução: 85% em 01/01/2005
Redução: 100% em 01/01/2010 (com exceção dos usos
essenciais)

Anexo B - Grupo III (Produção e Consumo)
1,1,1-Tricloroetano (Metilclorofórmio) Ano de Referência: média de 1998/2000

Congelamento: 01/01/2003*
Redução: 30% em 01/01/2005*
Redução: 70% em 01/01/2010*
Redução: 100% em 01/01/2015 (com exceção dos usos
essenciais)**

Anexo C - Grupo I (Consumo)
HCFC Ano de Referência: 2005

Congelamento: 01/01/2016
Redução: 100% em 01/01/2040

Anexo C - Grupo II (Produção e Consumo)
HBFC Redução: 100% em 01/01/1996 (com exceção dos usos

essenciais)
Anexo E - (Produção e Consumo)
Brometo de Metila Ano de Referência: média de 1995/1998

Congelamento: 01/01/2002* (com exceção dos usos
essenciais - aplicações em quarentena e pré-embarque)

Fonte: “UNEP - Technology and Economic Assessment Panel - June 1996 Report”
* Para os países em desenvolvimento classificados no Artigo 5 & 1º do Protocolo de Montreal é permitido

aumento de produção em 10%.
** Para os países em desenvolvimento classificados no Artigo 5 & 1º do Protocolo de Montreal é permitido

aumento de produção de 15%.



16

3 - AÇÕES ADOTADAS PELO BRASIL

3.1 - Aspectos Legais e Administrativos

No Brasil, as primeiras ações de restrição às Substâncias Controladas
ocorreram no âmbito da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde, com a edição da Portaria SNVS nº 01, de 10.08.88, que definia instruções
para os rótulos de embalagens de aerossóis que não contivessem CFC e, logo em
seguida, com a Portaria nº 534, de 19.09.88, que proibia, em todo o País, a fabricação
e a comercialização de produtos cosméticos, de higiene, perfumes e saneantes
domissanitários, sob a forma de aerossóis, que tivessem propelentes à base de CFC.

Pelo Decreto Legislativo nº 091, de 15.12.89, o Congresso Nacional
aprovou os textos da Convenção de Viena e do Protocolo de Montreal, depositando o
Instrumento de Adesão em Nova Iorque em 19.03.90. Foi baixado, em seguida, o
Decreto nº 99.280, de 06.06.90, que promulgou os textos da Convenção e do
Protocolo, determinando que os mesmos fossem executados e cumpridos
integralmente pelo Brasil. Já o Decreto nº 181, de 24.07.91, promulgou as emendas
ao Protocolo de Montreal aprovadas na II Reunião das Partes (emendas de Londres).

No período 1989-1990, por solicitação do Secretariado do Protocolo, em
que pese o Brasil ainda não ser Parte, mas em vias de adesão, foi desenvolvido pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA,
com o apoio técnico da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos - USEPA,
o Estudo de Caso do Brasil - versão 89/90, que diagnosticava a realidade do País
frente às SDO. Este trabalho, que contou com a colaboração de todos os demais
setores envolvidos, serviu de base para a elaboração de um programa de eliminação
das Substâncias Controladas, a exemplo do que foi feito pela maioria das Partes.

A materialização das decisões do Protocolo, ocorreu, com a publicação da
Portaria Interministerial nº 929, de 04 de outubro de 1991, do então Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, criando o Grupo de Trabalho Interministerial
para a Implementação no País do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que
Destroem a Camada de Ozônio - GTO. O Grupo era composto pelos Ministérios da
Indústria, Comércio e Turismo - MICT; Relações Exteriores - MRE; Ciência e
Tecnologia - MCT; Meio Ambiente e Amazônia Legal - MMA/IBAMA e Secretaria de
Planejamento da Presidência da República, atuando a Secretaria de Política Industrial
do MICT como Secretaria-Executiva. Participavam, ainda, como convidados, outros
órgãos da Administração Pública e associações de classe. O GTO tinha como
principais objetivos estabelecer diretrizes e coordenar a implementação das normas
estabelecidas, elaborar o programa nacional, além de pré-analisar projetos que
pleiteavam recursos do Fundo Multilateral.
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Em 11 de março de 1993, o IBAMA baixou a Portaria nº 27 estabelecendo a
obrigatoriedade do cadastramento junto ao Instituto de todas as empresas produtoras,
importadoras, exportadoras, comercializadoras e/ou usuárias de SDO. Apesar de
contar com mais de seiscentas empresas sob controle, aquele órgão detectou a
necessidade de aperfeiçoamento e sistematização de seu Cadastro, baixando a
Portaria IBAMA nº 29, em 02 de maio de 1995, que determina o fornecimento dos
quantitativos anuais de cada empresa que manipule mais de uma tonelada anual de
SDO até a eliminação, permitindo, com isso, o atendimento ao compromisso das
Partes em fornecer, anualmente, os dados estatísticos brasileiros ao Secretariado do
Protocolo.

Outra iniciativa do Governo foi a elaboração do Programa Brasileiro de
Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio - PBCO, encaminhado em julho de 1994 ao Secretariado do Protocolo de
Montreal. O PBCO contempla um conjunto de ações de cunho normativo, científico,
tecnológico e econômico, centrado nos projetos de conversão industrial e de
diagnóstico de todos os segmentos produtores e usuários, definindo estratégias para
a eliminação da produção e do consumo das SDO.

O PBCO prevê, da parte do Governo, o estabelecimento de política que
defina reduções das cotas de produção de SDO para todas as empresas produtoras
locais. Além disso, contempla estratégias de limitação gradual e proibição de
importações de SDO, bem como a proposição do aumento de taxas
federais/estaduais aplicáveis às mesmas. Outras ações mais específicas
compreendem: a proibição da fabricação, importação, exportação e comercialização
no mercado interno de novos produtos que contenham SDO; o estímulo à substituição
e o desencorajamento ao uso de SDO; o incentivo tributário para estimular
consumidores a adotarem tecnologias alternativas; a etiquetagem (selo) para
substâncias não danosas à Camada de Ozônio; a criação de linhas de crédito para
estimular projetos de conversão industrial para pequenas e médias empresas;
procedimentos regulatórios complementares para produção e importação de SDO;
programas de treinamento de técnicos e certificação de estabelecimentos de reparos
em equipamentos de refrigeração; programas específicos de conscientização para
pequenas indústrias e empresas de serviços; regulamentação para coibir as emissões
voluntárias e fugitivas durante a manutenção ou operação de equipamentos contendo
SDO e, finalmente, programa de garantia de qualidade para gases reciclados e
substâncias alternativas.

Para dar continuidade aos trabalhos e coordenar as ações no País foi
criado o PROZON – Comitê Executivo Interministerial, a partir de setembro de 1995,
em substituição ao antigo GTO. O novo Comitê, sob a coordenação do MICT, além de
manter o MRE, MMA, MCT e MPO, incluiu o Ministério da Saúde e o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento. A partir das ações desenvolvidas pelo GTO, incumbe
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ao PROZON coordenar todas as atividades relativas à implementação, ao
desenvolvimento e revisão do PBCO.

Em dezembro de 1995, com a aprovação da Resolução CONAMA nº 13,
que estabelece, entre outras medidas, uma gradativa eliminação do uso das SDO, o
Governo brasileiro proporcionou grande impulso à implementação do Protocolo de
Montreal, na medida em que houve antecipação da eliminação das SDO no Brasil em
relação aos prazos que dispúnhamos pelo Protocolo.

Os prazos, a partir dos quais fica proibido, em todo o território nacional, o
uso dessas substâncias em novos sistemas, equipamentos e produtos, nacionais e
importados, ressalvadas aquelas aplicações caracterizadas como de uso essencial
pelo Protocolo de Montreal, são:

 01 de janeiro de 1996, para instalações de combate a incêndio, instalações de
ar condicionado central, instalações frigoríficas com compressores de potência
unitária igual ou superior a 100HP;

 01 de janeiro de 1996, reforça a legislação existente quanto à proibição de uso
como propelente em aerossóis;

 01 de junho de 1996, para os usos de embalagens descartáveis para o
acondicionamento de CFC-11 e CFC-12, bem como para o comércio de SDO e
produtos que as contêm com países não signatários do Protocolo;

 01 de janeiro de 1997, para ar condicionado automotivo em quase todos os
modelos;

 01 de janeiro de 1999, para todos os usos como solventes;
 01 de janeiro de 2001, para ar condicionado automotivo em todos os modelos,
para refrigeradores e congeladores domésticos e para todos os demais
sistemas de refrigeração;

 01 de janeiro de 2001, para espuma rígida e semi-rígida e para todos os usos
como esterilizantes.

A referida Resolução determinou, ainda, às empresas que utilizam,
produzem ou comercializam SDO a se cadastrarem no órgão federal de meio
ambiente (IBAMA), dentro de um prazo de três meses, sob pena de não mais
poderem produzir, importar, exportar, comercializar e/ou utilizar as SDO. Também
foram estabelecidas proibições de alguns tipos e formas de acondicionamento de
CFC.

Em maio de 1996, o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto
Legislativo nº 51/96, o texto das emendas ao Protocolo adotadas pelas Partes na
reunião de Copenhague - novembro de 1992.

A Secretaria de Comércio Exterior - SECEX baixou o Comunicado nº 7, em
agosto de 1996, onde foram listadas todas as substâncias controladas, bem como as
restrições de importações determinadas pela Resolução CONAMA nº 13/95.
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Algumas Unidades da Federação preocupadas com a problemática que
envolve a rarefação da Camada de Ozônio baixaram legislações específicas:

 1994 - proibida no Rio Grande do Sul a liberação de CFC para a atmosfera;
 1995 - proibida no Rio de Janeiro a emissão de CFC na manutenção e na
desativação de sistemas de refrigeração e na manutenção de sistemas de ar
condicionado;

 1995 - criado no Estado de São Paulo o Programa Estadual para a Proteção da
Camada de Ozônio.

Houve, também, a contribuição financeira do Governo brasileiro que, até
1995, remeteu o montante de aproximadamente 43 mil dólares para o Trust Fund da
Convenção de Viena e 250 mil dólares para o Protocolo de Montreal.

3.2 - Diagnóstico

O já citado Estudo de Caso - versão 89/90 - permitiu situar o Brasil no
contexto mundial como consumidor de 68 gramas por habitante/ano, o que
correspondia a 9.590 toneladas anuais, em termos de Potencial de Destruição da
Camada de Ozônio - PDO.

Em 1991, com a criação do cadastro do IBAMA, novos resultados foram
obtidos com o Levantamento Nacional da Produção e do Consumo das Substâncias
que Destroem a Camada de Ozônio, mostrando um consumo de 61 gramas por
habitante/ano, o que correspondia a 9.018 toneladas anuais, em termos de PDO. Um
valor, pouco menor, mas muito próximo ao estimado pelo Estudo de Caso.

Em 1993, novos levantamentos foram realizados, desta vez pelo PBCO,
mostrando um consumo de 8.928 toneladas anuais em termos de PDO,
correspondendo a 60 gramas por habitante/ano.

Por outro lado, em 1994, houve um aumento em nosso consumo anual
passando para 12.128 toneladas, em termos de PDO. A principal razão disto foi o
excepcional aumento nas vendas de refrigeradores domésticos e freezers, ainda um
dos principais setores consumidores de CFC, verificadas logo após a estabilização
econômica decorrente do Plano Real. Em 1995 o consumo caiu para 9.702 toneladas,
tendo um leve acréscimo em 1996, passando para 10.160 toneladas em termos de
PDO. Tal retração de consumo em 1995 e 1996 não foi mais acentuada, refletindo a
queda de consumo em outros usos em razão de que as vendas de refrigeradores e
freezers continuaram aquecidas. Na medida, porém, que em 1997 as vendas desses
eletrodomésticos estão consideravelmente menores, é de se supor uma queda mais
significativa no consumo de SDO neste ano de 1997. Em relação ao MCF observa-se
uma queda drástica no seu consumo em decorrência do prazo de eliminação
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estipulado pela Resolução CONAMA nº 13/95. Entretanto, não foi possível atingir a
eliminação total deste uso e prorrogou-se o prazo para 1999.

De todo modo, nosso consumo per capita anual de SDO sempre abaixo de
100 gramas, é consideravelmente inferior ao teto fixado pelo Protocolo de Montreal
para países em desenvolvimento, que é de 300 gramas por habitante/ano. Embora tal
fato, nos coloque, ainda hoje, apesar do crescimento do consumo verificado nos
últimos três anos, em situação confortável, causa preocupação, na medida em que,
além de não haver evidência mas apenas perspectiva de diminuição do consumo,
comparativamente, sugere nosso atraso tecnológico em relação à maioria dos países
desenvolvidos, que passaram de consumos muitas vezes superiores ao brasileiro
para a eliminação dessas substâncias no início de 1996.

A Tabela 5 apresenta a Evolução do Consumo Brasileiro das SDO, como
resultado dos levantamentos realizados no período de 1989 a 1996 e seus respectivos
valores totais em termos de PDO.

Verifica-se, no contexto do envolvimento do Brasil com a Proteção da
Camada de Ozônio, expressiva melhoria na qualidade dos dados publicados,
espelhada claramente pela Figura 1 e Tabela 5. Para o ano de 1989 não havia
informações sobre os dois principais CFCs consumidos no País, disponíveis nos anos
posteriores, por passarmos a contar com os recursos do Cadastro do IBAMA, do
PBCO e com o envolvimento de todos os setores afins, exetuando-se as pequenas
empresas.
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 Tabela 5 - Evolução do Consumo Brasileiro das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio - Tonelada/Ano

SUBSTÂNCIA 1989 (*) 1991 (*) 1993 (***) 1994 (**) 1995 (**) 1996 (3)
- SDO PDO SDO PDO SDO PDO SDO PDO SDO PDO SDO PDO
CFC-11 (1) (1) 2.866 2.866 2.736 2.736 4.137 4.137 2.954 2.954 4.516 4.516

CFC-12 (1) (1) 5.369 5.369 5.338 5.338 6.447 6.447 5.288 5.288 5.315 5.315

Sub Total 7.700 7.700 8.235 8.235 8.074 8.074 10.584 10.584 8.242 8.242 9.831 9.831
CFC-113 375 300 290 232 128 102 122 88 120 96 124 100

CFC-114 nd nd 26 26 20 20 212 212 32 32 25 25

CFC 115 nd nd 17 10 22 13 11 6 38 23 19 11

TCC (2) nd nd nd nd 46 51 nd nd 848 933 32 35

Metil Clorofórmio 12.500 1.250 3.366 337 6.000 600 6.545 654 3.466 347 1.557 156

Halon-1211 30 90 19 56 6 18 - - 0,32 0,96 0,7 2

Halon-1301 25 250 12 122 5 50 - - 2,8 28 - -
TOTAL 20.638 9.590 11.965 9.018 14.301 8.928 17.474 12.128 12.749 9.702 11.589 10.160

(*) Fonte: Estudo de Caso – IBAMA/USEPA 1989/90.
(**) Fonte: Cadastro /IBAMA - Produtores, Importadores, Exportadores e Usuários de Substâncias Controladas.
(***) Fonte: Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.
(1) O dado estimado corresponde ao consumo total dos CFC-11 e CFC-12.
(2) TCC - Utilizado como matéria – prima para produção dos CFC-11 e CFC-12. Os dados de 1993 representam usos como solvente e

reagente em formulações de processo.
(3) Sujeito a revisão.
nd Não detectado
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 Figura 2 - Distribuição Percentual do Consumo Brasileiro das SDO (1993)
Fonte: PBCO

As Figuras 2 e 3 apresentam a distribuição percentual do consumo das
substâncias em termos de SDO e PDO. As principais substâncias consumidas no
País são os CFC-11 e CFC-12, seguidas do Metilclorofórmio - MCF e do
Tetracloreto de Carbono - TCC, sendo que este último é usado quase na sua
totalidade como matéria-prima na produção de CFC. O MCF é largamente usado
como solvente na limpeza de metais de componentes eletrônicos. Usos menos
relevantes são encontrados no setor de solventes como intermediários químicos em
aerossóis, adesivos, tintas e têxteis.
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 Figura 3 - Distribuição Percentual do Consumo Brasileiro em Termos de PDO (1993)
Fonte: PBCO
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O Brasil produz, importa e exporta as SDO. A produção de CFC-11 e
CFC-12 tem sido feita pela DuPont do Brasil S/A. A Hoescht descontinuou a sua
produção de CFC-11 e CFC-12 em 1995, transformando-a numa linha de produção
de HCFC-22 que foi transferida para outra empresa.

Até 1995, o TCC era produzido pela Dow Química e pela Carbocloro,
tendo esta última desativado sua linha de produção. O MCF era produzido,
internamente, até 1992, pela Dow Química do Brasil que, a partir de então, por
questões de mercado, passou a importar as quantidades consumidas e a suprir
95% do mercado interno. Os 5% restantes são importados por empresas comerciais
de menor expressão.

A importação ocorre para os Halons e para os CFC-113, 114 e 115. Os
últimos são utilizados como solventes e os Halons são, essencialmente, utilizados
em extintores de incêndio em áreas específicas e basicamente aquelas
classificadas no Protocolo como de usos essenciais.

A exportação atinge o excedente da produção de CFC-11 e CFC-12, cujo
consumo interno tem se mantido, há décadas, em 50% da capacidade instalada,
destinando-se, particularmente, para os países da América Latina. A partir de 1995
a DuPont passou a abastecer a Argentina.

O Protocolo de Montreal fixou o ano de 2010 como prazo limite para a
eliminação total das Substâncias Controladas - SDO, nos países em
desenvolvimento, conforme detalhado na Tabela 4. Na condição de país em
desenvolvimento, o Brasil tinha aquele prazo, porém o PBCO antecipou-o para 31
de dezembro de 2000 e estabeleceu um plano para atingir tal meta, que a título de
ilustração pode ser observado, resumidamente, na Tabela 6 e Figura 4, lembrando
que a Resolução CONAMA nº 13/95 antecipou a maioria desses prazos.

 Tabela 6 - Plano de Eliminação das Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio
(Toneladas)

Substâncias Consumo de PDO
em 1993

Projeção do Consumo de PDO
até 2001 Ano de Eliminação

CFC-11 2.736 8.942 2001
CFC-12 5.338 15.583 2001
CFC-113 102 149 2001
CFC-114 20 270 2001
CFC-115 13 41 2001
Halon-1211 18 0 1994
Halon-1301 50 0 1994
Tetracloreto de Carbono 51 148 2001
Metil Clorofórmio 600 1.288 2001

TOTAL 8.927 26.421 -
Fonte: Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem

a Camada de Ozônio - PBCO (Versão 1994)
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 Figura 4 - Consumo sem Controle X Consumo Previsto no PBCO
Fonte: Programa Brasileiro de Eliminação da Produção e do Consumo das Substâncias que Destroem a

Camada de Ozônio - PBCO.

A Tabela 7 mostra o custo adicional da conversão, no Brasil, das
indústrias às tecnologias livres de SDO. O Custo Incremental Total da Eliminação
das SDO foi estimado em US$ 831 milhões, dos quais cerca de 65% devem ser
absorvidos na conversão do setor de refrigeração comercial, industrial e doméstica,
30% no setor de espumas com aplicação na refrigeração doméstica e os 5%
restantes distribuídos entre os demais setores.

Depois da refrigeração industrial e doméstica o custo mais alto
corresponde à conversão das espumas com utilização na refrigeração doméstica,
devido à complexidade tecnológica, uma vez que implica na troca de linhas de
produção. Em contrapartida, o setor de solventes exige apenas tecnologias de
ponta, mais baratas.

No sentido de desenvolver e agilizar as ações elencadas no PBCO, o
Governo brasileiro adotou como estratégia a participação direta das agências
financiadoras do Fundo Multilateral para os projetos de conversão industrial,
respeitando-se a afinidade setorial de cada agência, bem como o limite de recursos
disponibilizados pelo FMPM.

O Banco Mundial, por exemplo, pode dispor de até 45% dos recursos do
Fundo destinados ao Brasil, enquanto o PNUD é limitado a 30% e a UNIDO a 25%.
Essa distribuição pode ser alterada conforme o desempenho das agências
implementadoras de projetos.
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O pleito de recursos junto ao Fundo foi desencadeado por missões do
Banco Mundial nas empresas do setor de refrigeração doméstica sendo em seguida
acompanhado pela UNIDO e pelo PNUD nos demais setores. O PNUD tem
apoiado, prioritariamente, no Brasil, os projetos de conversão de espumas, que no
momento representam o setor com o maior número de projetos apresentados e
aprovados pelo Fundo Multilateral. A UNIDO tem apoiado, preferencialmente, o
setor de solventes e o setor agrícola.

 Tabela 7 - Custo Incremental Total de Eliminação das SDO no Brasil

Setores Custo Incremental
Total (US$ 1.000)

Eliminação de
SDO (toneladas)

Eliminação de
PDO (toneladas)

Custo Unitário
(US$/Kg SDO)

Custo Unitário
(US$/Kg PDO)

ESPUMAS
Rígidas e Semi-rígidas 11.558 22.520 22.520 0,49 0,49
Refrigeração Doméstica 243.000 25.679 25.679 9,46 9,46

Sub-Total 254.558 48.199 48.199 5,27 5,27
REFRIGERAÇÃO
Refrigeração Doméstica 121.500 11.243 11.243 10,81 10,81
Refrigeração Comercial 355.500 93.588 93.472 3,80 3,80
Refrigeração Industrial e
Ar Condicionado Central 86.230 292 292 295,30 295,30

Sub-Total 563.230 105.123 105.007 5,36 5,36
EXTINÇÃO DE INCÊNDIO (*) 2.670 1.042 6.613 2,56 0,40
SOLVENTES 9.600 162.652 27.108 0,06 0,35
AGRÍCOLA(**) 900 4.356 3.049 0,21 0,29

Total 830.958 321.372 189.976 2,58 4,37
Fonte: PBCO

(*) Halons
(**) Brometo de Metila

Até o momento, o Brasil recebeu aprovação de 52 projetos de conversão
industrial, nos diversos setores, com recursos do FMPM, totalizando
aproximadamente US$ 25,4 milhões, que correspondem a eliminação de 3.492
toneladas de PDO, conforme detalhado na Tabela 8. O setor privado vem
participando com recursos próprios com vistas a agilizar a conversão e cumprir o
prazo estabelecido na Resolução CONAMA nº 13/95, ou seja, 01 de janeiro de
2001, para a eliminação da produção de novos equipamentos no setor de
refrigeração doméstica que utilizem tecnologias com CFC. Os primeiros projetos
financiados e já concluídos foram da Empresa Embraco, que atua no setor de
refrigeração, e a empresa Polyurethane que atua no setor de espumas.
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 Tabela 8 - Projetos Aprovados pelo Fundo Multilateral por Setor (US$ MILHÕES -
Tonelada - PDO)

SETOR PROJETOS APROVADOS FINANCIAMENTO PDO
Refrigeração 14 13,1 2.197
Espumas 24 7,4 947
Solventes 9 1,5 63
Incêndio 1 0,5 68
Serviços 2 2,1 216
Agrícola 1 0,4 -
Fortalecimento  Institucional 1 0,4 -
TOTAL 52 25,4 3.492

3.3 - Atividades por Setor

As substâncias destruidoras da camada de ozônio tem aplicações em
quase todas as atividades cotidianas. Sua maior utilização é encontrada no setor de
refrigeração doméstica, comercial e industrial, incluindo os serviços de manutenção
e reposição desses gases. A refrigeração comercial contempla o mercado de ar
condicionado de janela e sistemas de ar condicionado central, balcões e transporte
frigorificado. Outra aplicação de destaque no mercado consumidor é seu uso como
solvente. Quantidades menores são encontradas na espumação, onde as SDO são
usadas como agente expansor e nos aerossóis de uso medicinal, usadas como
propelente. A participação percentual dos diversos setores em termos de SDO é
apresentada na Figura 5 e a respectiva participação em termos de PDO é detalhada
na Figura 6.
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 Figura 5 - Consumo Brasileiro em Termos de SDO por Setor (1993)
Fonte: PCBO

Conforme o PBCO, o detalhamento do consumo aparente de SDO por
setores (considerando a produção, a importação e a exportação dessas
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substâncias) apresenta um uso predominante em solventes da ordem de 44,2%,
seguido da refrigeração, com 40,4% (refrigeração comercial, doméstica, ar
condicionado automotivo e serviço). É notável a participação de 31,8% do consumo
nos Serviços destinados à manutenção de equipamentos em uso e reposição de
CFCs.

5,6%

21,9%

10%

2,9%

0,8%

50,8%

2,8%

5,6%
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 Figura 6 - Consumo Brasileiro em Termos de PDO por Setor (1993)
Fonte: PCBO

Considerando o consumo equivalente que leva em conta o Potencial de
Destruição da Camada de Ozônio - PDO, a Figura 6 destaca bem a importância do
Setor de Refrigeração, com um consumo de 64,8% se incluídas as contribuições
dos Setores de Serviço, Refrigeração Comercial, Doméstica e Automotiva. Esta
nova reorganização desloca o Setor de Solventes (10%) para um nível secundário.

3.3.1 - Setor de Refrigeração e Serviços

Por se tratar de setor de consumo de primeira necessidade em um país
tropical de grande extensão e população, a refrigeração atingiu níveis que lhe
permitem competir internacionalmente com países desenvolvidos, tendo, em certos
itens, fatias consideráveis do mercado, como no caso dos compressores, que
participam com aproximadamente 15% da produção mundial. Em razão disto, este
segmento terá menores dificuldades em acompanhar a busca internacional por
alternativas, o que não ocorre na mesma intensidade nos demais setores. Para se
ter noção da sua representatividade, o setor fabricante de aparelhos e
equipamentos elétricos, incluindo eletrodomésticos, máquinas e utensílios para
escritórios, é constituído por 82 empresas, responsabilizando-se por 37.328
empregos e uma receita líquida de vendas da ordem de US$ 2,8 bilhões, em 1992
(IBGE, 1992).
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Outro dado a ser considerado na análise do potencial do mercado
brasileiro do setor de refrigeração é o número de domicílios com geladeira, que
corresponde a 25.286.597 unidades, contra 10.279.753 unidades sem refrigerador
(IBGE,1990), implicando na possibilidade de ampliação do mercado da ordem 40%.

É importante ressaltar que o setor de refrigeração é composto pela
refrigeração doméstica, comercial e ar condicionado automotivo, sendo que na
refrigeração comercial estão incluídos os segmentos de ar condicionado de janela,
sistemas de refrigeração, transporte frigorificado e a refrigeração
industrial/comercial. Apesar de ter uma representatividade no cenário nacional de
14%, em termos de PDO, conforme os levantamentos constantes do PBCO, este
setor foi o responsável pelo aumento de aproximadamente 2.000 toneladas de CFC
consumidos desde 1993, face à introdução do Plano Real na estabilização da
economia nacional. O aumento do poder aquisitivo permitiu a venda de um milhão
de geladeiras adicionais por ano, o que já mostra indícios de modificação e
certamente um declínio no consumo total.

A norma brasileira que regulamenta as diversas áreas do setor no Brasil
é a Resolução CONAMA nº 13/95. Entretanto, encontra-se em estudo proposta de
novo instrumento, um Projeto de Lei, visando dar maior suporte às ações previstas
no PBCO, para estimular a substituição das SDO no setor. Os Estados do Rio de
Janeiro e Rio Grande do Sul têm legislação específica que proíbe a emissão de
CFC para a atmosfera quando da manutenção de equipamentos/utensílios que os
contêm.

O setor de refrigeração teve 14 projetos aprovados pelo Fundo
Multilateral no valor de 13,15 milhões de dólares, o que representa a eliminação de
2.197 toneladas, em termos de PDO. O primeiro projeto de conversão aprovado e
concluído refere-se à empresa Embraco, uma das grande fabricantes de
compressores no mundo e a maior do Brasil, permitindo, assim, um campo propício
à substituição dos CFC de elevado poder destruidor da camada de ozônio. Nessa
linha, a empresa Electrolux lançou no mercado a primeira geladeira utilizando
tecnologia livre de CFC.

A partir da aprovação pelo FMPM do treinamento regional para a
divulgação das tecnologias alternativas às SDO (em atendimento à solicitação da
Rede de Funcionários de Ozônio da América do Sul), foi realizado o Seminário
Latino-Americano sobre Tecnologias Alternativas aos CFC para o Setor de
Refrigeração Doméstica, em maio de 1995, no Estado de São Paulo.

O setor de Serviços atende à reposição de CFC a partir da manutenção
dos equipamentos e utensílios de todo o segmento de refrigeração. Este setor
participa com 50,8% do consumo do País em termos de PDO, ou seja 4.535
toneladas. Apesar de sua importância, o setor industrial apresentou apenas três
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projetos, dos quais dois foram aprovados, porém um corre o risco de não ser
implementado por não apresentar uma estrutura organizacional definida.

3.3.2 - Setor de Espumas

Representando uma contribuição de 21,9 % do consumo total de PDO, o
setor de espumas foi o que ultrapassou todas a expectativas para a implementação
de projetos de conversão, comparativamente aos demais setores. O setor privado já
teve a aprovação de vinte e quatro projetos pelo Fundo Multilateral, no valor de 7,4
milhões de dólares, o que representa uma eliminação de 947 toneladas, em termos
de PDO.

Conforme o acordo interagências, o PNUD é o principal responsável
pelos projetos do setor de espumas. O primeiro projeto de conversão, aprovado e
concluído em dezembro de 1996, foi o da empresa Polyurethane, com recursos
aprovados no valor de 370 mil dólares, para a eliminação de 72 toneladas anuais de
PDO, correspondendo a 70% do segmento de espuma rígida em spray utilizada na
construção civil.

3.3.3 - Setor de Solventes

O setor de solventes é particularmente preocupante por estar diluído
entre vários segmentos industriais, o que tanto dificulta a identificação de projetos
pelas agências quanto as ações de conscientização. Embora decréscimos no
consumo de SDO tenham sido verificados em decorrência ao prazo inicialmente
previsto na Resolução nº 13/95, a dificuldade em seu cumprimento levou a um
adiamento deste para 01/01/99.

O setor representa uma contribuição de 10%, ou seja, um consumo de
897 toneladas anuais de PDO, conforme os levantamentos do PBCO. As empresas
usuárias de solventes obtiveram a aprovação de nove projetos pelo FMPM para a
eliminação de 63 toneladas, em termos de PDO.

Ainda com recursos do FMPM, foi realizado em São Paulo-SP, em 1995,
Seminário sobre Tecnologias Alternativas aos CFC para o Setor de Solventes,
patrocinado pelo Governo do Canadá e com o apoio do Governo do Estado de São
Paulo.

3.3.4 - Setor de Aerossóis

Representa uma contribuição de 2,9%, consumindo 255 toneladas anuais
de PDO. Trata-se do primeiro setor a receber restrições desde 1988, conforme
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normas do Ministério da Saúde. O consumo é restrito aos usos essenciais previstos
no Protocolo de Montreal (usos em medicamentos), utilizados exclusivamente pela
indústria farmacêutica.

3.3.5 - Setor de Extinção de Incêndio

Representa uma contribuição de 0,8%, ou seja um consumo de 68
toneladas anuais, em termos de PDO, utilizadas exclusivamente em atividades de
segurança na navegação marítima, nos Centros de comunicações, nas aeronaves e
outros. Sua importância decorre do fato de serem substâncias com o mais alto
poder de destruição do ozônio na estratosfera.

Neste setor, o Brasil encontra-se em situação privilegiada, por consumir
halons em segmentos considerados pelo Protocolo como de usos essenciais e o
mercado sempre ter sido abastecido por importações, uma vez que o Brasil não os
produz. A solução adotada pelo Brasil para a manutenção dos sistemas em uso é a
recomendada pelo Painel de Opções Técnicas de Halons do Protocolo. Assim, o
projeto de recuperação e reciclagem de 275 toneladas anuais foi aprovado pelo
FMPM para implantação, em São Paulo, de um Banco de Halons, com apoio do
Governo canadense, no valor de 499 mil dólares.

3.3.6 - Setor Agrícola

Com relação ao Brometo de Metila, o PBCO não contemplou ações no
sentido da eliminação do seu uso, apenas apresentou um diagnóstico preliminar e
aproximado da situação no Brasil naquela ocasião, conforme mostram a Tabela 9 e
Figura 7.

 Tabela 9 - Consumo Brasileiro de Brometo de Metila
(Toneladas)

Ano 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
Quantidade 834 880 652 963 1.030 910 1.046 798 1.147 1.200 1.144 529,18
Fonte: PBCO
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 Figura 7 - Consumo Brasileiro do Brometo de Metila
Fonte: PBCO

Em outubro de 1995, o Governo brasileiro, em cooperação com o
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, com uma equipe
composta de técnicos do MMA, do IBAMA, do MAA, do Centro Nacional de
Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia - CENARGEM e da Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina - EPAGRI, elaborou o
Estudo de Caso Brasileiro do Brometo de Metila. O trabalho foi apresentado no
Seminário Regional sobre o Uso do Brometo de Metila na América Latina e Caribe,
ocorrido no período de 31 de outubro a 02 de novembro de 1995, em Bogotá-
Colômbia, e divulgado junto às Partes no Protocolo de Montreal quando de sua
Reunião anual, ocorrida em Viena - Áustria, em dezembro de 1995.

O principal resultado decorrente do diagnóstico realizado foi o
estabelecimento de um cronograma de eliminação do uso dessa substância, de
forma a permitir uma transição para novas tecnologias sem maiores traumas para a
comunidade agrícola usuária. Tal cronograma prevê, a partir de:

 1997 - congelamento do consumo até o ano 2000, considerando como base
o ano de 1991;

 2001 - a redução de 20% do consumo até o ano de 2005 (31/12/2005);
 eliminação total do uso a partir de 01/01/2006.

Para a implementação de tais medidas foi realizada, em outubro de 1996,
em Florianópolis, a Primeira Reunião Brasileira sobre Alternativas ao Brometo de
Metila na Agricultura, que contou com a presença de representantes de todos os
segmentos usuários, pesquisadores e fornecedores. Como resultado imediato, foi
elaborada a Carta de Florianópolis, que adotou o cronograma citado acima como
proposta ideal de eliminação do uso do produto no Brasil. Como proposta de médio
prazo, foi aprovado pelo FMPM um Projeto para a Demonstração de Três
Alternativas ao Uso do Brometo de Metila, no valor de US$ 393,8 mil.
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4 - ESTUDOS E PESQUISAS

O fenômeno da rarefação ou diminuição da concentração do ozônio
estratosférico, sendo global, deve preocupar a todos os países. Entretanto, deve ser
objeto de atenção especial num país como o Brasil, não por termos sido ou sermos
grandes contribuintes ou emissores das SDO, mas por determos grande extensão
territorial e população em área de clima predominantemente tropical, onde a
exposição direta ao sol é bastante intensa. Portanto, o Brasil, por estar sujeito a
severos danos à saúde humana e ao meio ambiente em geral, precisa e vem
monitorando o comportamento da camada de ozônio sobre seu território, e mesmo
de países vizinhos.

No Brasil os primeiros estudos e pesquisas voltados para o
monitoramento do ozônio atmosférico foram iniciados em Natal - RN, em meados da
década de 1970, em caráter pioneiro, pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - INPE. Mais recentemente foram instaladas as estações de Cachoeira
Paulista e Cuiabá. Expandindo as suas observações, o INPE instalou uma estação
em La Paz - Bolívia, uma em Punta Arenas - Chile e uma na Antártica. Os trabalhos
desenvolvidos tiveram estreita cooperação técnica e financeira de organismos
internacionais, a exemplo da NASA, e o apoio do Governo Federal, notadamente do
MCT.

Os resultados dos estudos e pesquisas encontram-se divulgados na
literatura técnico-científica como contribuição à base de dados que vem sendo
fomentada face à necessidade de informações específicas da América Latina não
disponíveis em nível mundial.

Esse monitoramento indica as variações mensais e sazonais do
comportamento da camada de ozônio sobre o território nacional. A Figura 8 ilustra
os resultados médios mensais obtidos ao longo dos dezenove anos de operação da
estação de Cachoeira Paulista e os treze anos de operação da estação de Natal.
Permite observar que o mês de maio costuma mostrar valores mínimos de ozônio,
contrariamente ao período da primavera, que mostra valores bem mais altos. Esses
resultados levam a concluir que nas latitudes onde estão localizadas as estações de
monitoramento, no mês de maio, a camada de ozônio é bem mais delgada do que
nos outros meses do ano. Conseqüentemente, essas localizações são mais
vulneráveis à incidência de raios ultravioleta quando a camada de ozônio é mais
delgada.
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 Figura 8 - Variação Sazonal do Ozônio Estratosférico durante 19 anos de Coleta de
Dados, em Cachoeira Paulista e 13 anos em Natal. As barras verticais significam os

desvios padrões.

Em matéria divulgada no Volume 30, de setembro de 1995, da revista
“Atmospheric Environment”, equipe de pesquisadores brasileiros descobriram e
acompanham que efeitos secundários do fenômeno ”Buraco do Ozônio Antártico”
estão atingindo o sul do território nacional. O fenômeno vem sendo monitorado
durante as primaveras, desde 1992, pelo Laboratório de Ciências Espaciais da
Universidade Federal de Santa Maria - LACESM, inicialmente com o apoio do INPE
e, a partir de 1996, com o apoio financeiro do MMA, de modo a garantir a
continuidade dos estudos e pesquisas.

Em síntese, os resultados do monitoramento do LACESM mostraram
decréscimos consideráveis da concentração do ozônio atmosférico durante todas as
primaveras, contrariamente ao esperado, indicando uma progressiva rarefação da
camada de ozônio, posteriormente confirmado com dados de satélite da NASA e
com o lançamento de ozônio-sondas.

A participação do LACESM contribuiu para ampliar a rede já instalada e
operada pelo Laboratório do Ozônio do INPE, além de incluir o Sul do País nos
estudos sistemáticos e na formação de banco de dados da observação do ozônio
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troposférico e estratosférico e da radiação ultravioleta como efeitos secundários do
”Buraco do Ozônio Antártico” e de suas interrelações nos fenômenos globais.

O MMA (a partir de 1995) iniciou a implantação de uma estação de
monitoramento atmosférico, incluindo ozônio, em Arembepe - BA e outra para a
medição de raios ultravioleta, em Brasília - DF. Estas estações estão sob a
coordenação do MMA e da Organização Meteorológica Mundial - OMM. A
operacionalização da estação em Arembepe - BA está a cargo da Universidade
Federal da Bahia - UFBA e do Instituto Nacional de Meteorologia - INMET e a de
Brasília - DF com o INMET.
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6 - APÊNDICE

APÊNDICE
ANEXO C

Grupo Substância
Grupo I
CHFCl2 (HCFC-21)
CHF2Cl (HCFC-22)
CH2FCl (HCFC-31)
C2HFCl4 (HCFC-121)
C2HF2Cl3 (HCFC-122)
CHCl2CF3 (HCFC-123)
CHFClCF3 (HCFC-124)
C2H2FCl3 (HCFC-131)
C2H2F2Cl2 (HCFC-132)
C2H2F3Cl (HCFC-133)
C2H3FCl2 (HCFC-141)
CH3CFCl2 (HCFC-141b)
C2H3F2Cl (HC FC-142)
CH3CF2Cl (HCFC-142b)
C2H4FCl (HCFC-225ca)
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225cb)
CF2ClCF2CHClF (HCFC-226)
C3HF6Cl (HCFC-231)
C3H2FCl5 (HCFC-232)
C3H2F2Cl4 (HCFC-233)
C3H2F3Cl3 (HCFC-234)
C3H2F4Cl2 (HCFC-235)
C3H2F5Cl (HCFC-241)
C3H3FCl4 (HCFC-242)
C3H3F2 (HCFC-243)
C3H3F3 (HCFC-244)
C3H3F4Cl (HCFC-251)
C3H4FCl3 (HCFC-252)
C3H4F2Cl2 (HCFC-253)
C3H4F3Cl (HCFC-261)
C3H5FCl2 (HCFC-262)
C3H5F2Cl (HCFC-271)
C3H6FCl2
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APÊNDICE I
ANEXO C

continuação
Grupo Substância
Grupo II
CHFBr2 Dibromofluormetano
CHF2Br (HBFC-22B1)
CH2FBr Bromofluormetano
C2HFBr4 Tetrabromofluoretano
C2HF2Br3 Tribromodifluoretano
C2HF3Br Dibromotrifluoretano
C2HF4Br Bromotretarifluoretano
C2H2FBr3 Tribromofluoretano
C2H2F2Br2 Dibrodifluoretano
C2H2F3Br Bromotrifluoretano
C2H3FBr2 Dibromofluoretano
C2H3F2Br Bromodifluoretano
C2H4FBr Bromofluoretano
C3HFBr6 Hexabromofluorpropano
C3HF2Br5 Pentabromodifluorpropano
C3HF3Br4 Tetrabromotrifluorpropano
C3HF4Br3 Tribromotetrafluorpropano
C3HF5Br2 Dibromopentafluorpropano
C3HF6B Bromohexafluorpropano
C3H2FBr Pentabromofluorpropano
C3H2F2Br4 Tetrabromodifluorpropano
C3H2F3Br3 Tribromotrifluorpropano
C3H2F4Br2 Dibromotetrafluorpropano
C3H2F5Br Bromopentafluorpropano
C3H3FBr4 Tetrabromofluorpropano
C3H3F2Br3 Tribromodifluorpropano
C3H3F3Br2 Dibromotrifluorpropano
C3H3F4Br Bromotetrafluorpropano
C3H4FBr3 Tribromofluorpropano
C3H4F2Br2 Dibromodifluorpropano
C3H4F3Br Bromotrifluorpropano
C3H5FBr2 Dibromofluorpropano
C3H5F2Br Bromodifluorpropano
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APÊNDICE I
ANEXO D*

Lista de Produtos** contendo as substâncias controladas, especificadas no Anexo A
do Protocolo de Montreal

Produtos Código Aduaneiro
1. Unidades de ar condicionado de automóveis e caminhões

(incorporadas nos veículos ou não)
2. Refrigeração comercial e doméstica e ar-condicionado/bomba de

aquecimento***
Refrigeradores
Freezers
Desumidificadores
Resfriadores de água
Máquinas de gelo
Ar-Condicionado e unidades de aquecimento

3. Produtos em aerossóis, exceto aerossóis medicinais
4. Extintores de incêndio portáteis
5. Painéis isolantes e isolamento de tubulações
6. Pré-polímeros

* Este Anexo foi adotado na III Reunião das Partes em Nairóbi, em 21/06/91, em atendimento ao Parágrafo
3 do Artigo 4 do Protocolo de Montreal.

** Exceto quando transportados como bagagem pessoal ou outras situações não-comerciais que
normalmente não requeiram atenção aduaneira.

*** Quando contém substância controladas do Anexo A como refrigerante e/ou em material isolante.

ANEXO E
Substância Controlada

Grupo Substância PDO
Grupo I
CH3Br brometo de metila 0.6
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