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O QUE É O PNC?
O Plano Nacional para Eliminação de CFCs - PNC 
tem como meta a redução e conseqüente 
eliminação do consumo de CFCs no Brasil.

Para alcançar essa meta, o PNC dispõe de 
recursos de US$ 26,7 milhões que estão sendo 
aplicados nas atividades de assistência técnica às 
empresas, conversão tecnológica de 
equipamentos, instalação de centros de 
regeneração e reciclagem de CFCs, treinamento 
de mecânicos, técnicos refrigeristas e inspetores 
alfandegários, bem como no apoio à revisão e 
atualização da legislação corrente.

O PNC é coordenado pelo Ministério do Meio 
Ambiente, implementado pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD 
e pela agência de cooperação do Governo 
Alemão, GTZ.

Para assessorar o Ministério do Meio Ambiente na 
coordenação técnica do PNC, foi criada a Unidade 
de Implementação e Monitoramento que se 
encarrega da operacionalização das atividades 
previstas no Plano.

Com essa estrutura, e com a ajuda da sociedade, 
empresas e profissionais de refrigeração, o Brasil 
deverá atingir, até o fim da década, as metas do 
Protocolo de Montreal firmado em 1990.



• As importações vão diminuir progressivamente, 
até cessar por completo;

• Com a diminuição das importações, os preços 
tendem a aumentar consideravelmente;

• Ao regenerar, você pode ter CFC-12 disponível 
para a manutenção de equipamentos que 
dependem desse gás, sem precisar substituí-los 
antes da hora, e sem sofrer os efeitos da 
diminuição das importações e dos eventuais 
aumentos de preços.

USE VOCÊ TAMBÉM - OS PROGRAMAS DO 
PNC SÃO PARA TODOS

A Unidade de Implementação e Monitoramento 
está implementando os programas aprovados no 
PNC, sendo o mais importante o setor de 
refrigeração, com treinamento de mecânicos e 
técnicos refrigeristas, além do estabelecimento de 
Centros de Regeneração de CFC-12.

REGENERAÇÃO: UM DOS PROGRAMAS DO 
PNC

Todos, empresas, mecânicos e técnicos 
refrigeristas podem beneficiar-se do Programa de 
Regeneração de CFC-12, bastando levar gás 
coletado a uma loja participante ou diretamente a 
um dos Centros de Regeneração já existentes no 
país.

VEJA PORQUE VOCÊ GANHA
AO REGENERAR CFC-12

O PROTOCOLO DE MONTREAL

Em 1990, o Brasil firmou um acordo chamado 
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que 
Destroem a Camada de Ozônio. Nesse acordo, o 
governo brasileiro assumiu o compromisso de 
eliminar totalmente a produção e o consumo de 
CFCs até o final da década. Esses gases já 
deixaram de ser fabricados no país e o consumo 
vem caindo a cada ano porque as cotas de 
importação estão cada vez mais restritivas. Além 
disso, com a redução das importações vai ficar 
cada vez mais difícil encontrar CFCs e os preços 
deverão aumentar consideravelmente.

UMA OPORTUNIDADE ÚNICA

A oportunidade única que nos foi dada é um 
auxílio financeiro de US$ 26,7 milhões a fundo 
perdido para o cumprimento do compromisso 
firmado no Protocolo de Montreal. É importante 
salientar que essa verba é liberada em parcelas 
anuais, somente mediante comprovação do 
cumprimento das etapas do PNC.

É HORA DE LEVAR VANTAGEM

Aproveite a oportunidade! Além do governo, as 
empresas brasileiras deveriam participar dos 
programas previstos no PNC para não deixar 
passar essa oportunidade única de utilizar os 
recursos a fundo perdido em prol da preservação 
do nosso meio ambiente.

Essa ajuda financeira será perdida se não 
cumprirmos as condições impostas pelo Fundo 
Multilateral do Protocolo de Montreal, e as 
empresas terão que cumprir a legislação brasileira 
com os seus próprios recursos.

PORQUE NÃO CONSUMIR CFCs

Nunca é demais repetir os motivos pelos quais 
não se deve mais consumir CFCs nos sistemas 
de refrigeração doméstico, automotivo, comercial 
ou industrial.

A Camada de Ozônio é a concentração de ozônio 
(O3) verificada na estratosfera localizada cerca de 
25 km da superfície da Terra. A ela cumpre um 
papel fundamental na preservação da vida na 
Terra, funcionando como um filtro das radiações 
solares, impedindo que cheguem à superfície 
grandes quantidades de raios ultravioleta B, que 
podem causar sérios prejuízos à saúde humana 
(câncer de pele, catarata, debilidade do sistema 
imunológico) e ao equilíbrio de ecossistemas.

Evidências científicas demonstram que algumas 
substâncias químicas como Cloro (Cl) e Bromo 
(Br) produzidas pelo homem atingem a 
estratosfera por meio dos clorofluorcarbonos 
(CFCs), halons, tetracloreto de carbono, metil 
clorofórmio, hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) e 
brometo de metila e, quando liberadas, reagem 
com o ozônio (O3) contribuindo para o seu 
esgotamento e, conseqüentemente, aumentando 
a incidência dos raios UV.


