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bicão do consumo dos HCFCs, principais substitutos

dos CFCs, no 19° Encontro das Partes do Protocolo de

Montreal, que será realizado nessa cidade canadense de

17 a 21 deste mês de setembro.

Um artigo publicado em março passado na revista

da Academia de Ciências dos Estados Unidos por cinco

pesquisadores americanos e europeus reforçou a relação

entre os dois protoeolos. O trabalho mostra que a substi-

tuição de gases que afetam o ozônio fez pela proteção do
clima mais do que o previsto por Kyoto em seu primeiro

período de redução nas emissões.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio

.Ambiente (Pnurna), a redução líquida nas emissões de

gases que afetam a camada de ozônio somou 25 bilhões

de toneladas em CO7 equivalente entre 1990, quando

atingiram sen pico, c 2000. O volume é quase cinco ve-

zes superior aos 4,5 bilhões que deverão ser evitados ern

emissões de COZ equivalente pelos países desenvolvidos

de 2008 a 2012, o primeiro período de compromissos de

Kyoto. A proposta brasileira de antecipação nos prazos

para os HCFCs significaria uma diminuição extra de

aproximadamente 5 bilhões de toneladas de CO7 equi-

valente, segundo estimativa preliminar do Ministério do

Meio Ambiente (MMA).

Por serem menos nocivos à camada de

ozônio, os I ICFCs ganharam prazo mais

longo para serem substituídos, em

2040, com o consumo congelado

cm 2016 com base nos níveis de

2015. Dessa forma, assegu-

rou-se alternativa menos

onerosa para as indús-

trias de refrigeração,

ar-condicionado,

aerossóis e espu-

ma abandona-

rem os cloro-

fluorcarbonos. Contudo, alguns HCFCs têm potencial

de aquecimento bastante alto (tabela à pág. 57). Há um

problema adicional no caso do HCFC-22, o principal

substituto dos CFCs. Sua produção gera como subpro-

duto o HFC-23, que não afeta a earnada de ozônio, mas é

pernicioso ao clima e não tem aplicação industrial. Com

potencial de aquecimento 11.700 vezes maior do que o

do CO2, transformou-se em uma grande dor de cabeça

para os negociadores de Montreal e Kyoto.

No que se tomou um ciclo vicioso, a China aumenta

a produção de HCFC-22 para queimar l TFC-23 e gerar

créditos no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo

(MDL) de Kyoto. Acredita-se que os chineses gastam

menos de l euro para destruir eada tonelada de HFC-23,

faturando perto de 13 curos na venda de cada crédito.

Não à toa, dos dez maiores projetos registrados

no Conselho Executivo do MDL, sete referem-se à

degradação do HFC-23 (seis da China e um da índia).

Eles evitam a emissão anual de 52 milhões de toneladas

de CO, equivalente, quase 80% do total reduzido pelos

dez projetos. "E um enorme equívoco a aprovação dos

projetos de HFC-23 pelo MDL. Os chineses lucram mais

queimando esse gás do que vendendo o HCFC-22. Isso

não é desenvolvimento limpo", diz Ruy de Coes, diretor

de mudanças climáticas e qualidade ambiental do MMA.

Segundo ele, a oferta abundante barateou o HCFC-22,

inibindo o desenvolvimento de fluidos refrigerantes com

baixo efeito estufa.

Um relatório do Painel de Avaliação Técnica e

Econômica do Protocolo de Montreal (leap, na sigla em

inglês) divulgado em agosto propôs uma modificação

considerável no uso do MDL pelos projetos de l IFC-

23. A receita obtida com os créditos gerados na queima

do gás alimentaria fundos públicos de meio ambiente,

inclusive relacionados à proteção do ozônio, em vez de ser

apropriada pelos fabricantes de HCFC-22. Em tese, isso

desestimularia a produção desse gás. Mas qualquer medida

só será definida no 3° Encontro das Partes do Protocolo de

Kyoto, cm Bali, na Indonésia, de 3 a 14 de dezembro próxi-

mo. Como oProtocolo de Montreal não controla os HFCs

nem o de Kyoto regula os HCFCs, setores relacionados aos

dois tratados tentam encontrar uma solução que ganhe a

adesão da China, pivô do imbróglio.

As decisões no encontro das partes são tomadas por

consenso. Por isso, a China precisa apoiar a antecipação

dos prazos. Sabe-se que só haverá acordo se Montreal

aprovar a liberação de recursos para que as empresas

convertam suas tecnologias ao uso de fluidos refrigerantes

alternativos. Os europeus anunciaram na última reunião



- REVISTA PAGINA 22 SETEMBRO 2007

do grupo aberto das

Partes do Protoco-

lo de Montreal, em
junho passado em

Nairóbi, que provi-

denciarão fundos

para 3 conversão industrial se a China acelerar o fecha-

mento de suas fábricas de HCFCs. O valor do repasse

será conhecido no segundo semestre de 2008, quando

negocia-se a renovação do Fundo Multilateral do Proto-

colo de Montreal para o triênio 2009-2011.

Acontecimento raro nas negociações ambientais,

países ricos e pobres seguem unidos para o Canadá

na tentativa de antecipar o fim do uso dos HCFCs.

embora com variações nas propostas. A mais ambiciosa,

elaborada por Brasil e Argentina, prevê o congelamento

do consumo de HCFCs a partir de 2012, com base no

patamar de 2010, e reduções a cada cinco anos a partir de

2015. Aproposta trata

de forma diferencia-

da os HCFCs, com

cronograma mais

restritivo para aque-

les com maior

potencial de efeito estufa (HCFCs 22,14Ib c

H2b), que teriam o consumo proibido em 2030

ern vez de 2040. Nas outras cinco propostas, as

reduções começam só em 2020.

"Acho difícil um acordo em setembro, mas as

negociações podem progredir para fecharmos algo

substantivo em 2008", prevê Sucly Carvalho, diretora

da unidade do Protocolo de Montreal e Químicos

do Programa das Nações Unidas para o Desenvol-

vimento (Pnud) em Nova York.

Enquanto isso, está em curso um esforço cien-

tífico e tecnológico para encontrar produtos altemati-
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vos aos CFCs que

não causem danos à

camada de ozônio,

possuam baixo ou

nenhum potencial

de aquecimento da

atmosfera e sejam adequados a equipamentos com

eficiência energética c segurança elevadas. As principais

alternativas são os HFCs com baixo potencial de aque-
cimento e refrigerantes naturais — a amônia, o CO-, e os

hidrocarbonetos (HCs), que integram.

"Não podemos ver as soluções de maneira simplis-

ta. Temos que fazer a análise global dos impactos dos

fluídos alternativos no consumo de energia e no meio

ambiente", diz Roberto Peixoto, pró-reitor acadêmico do

Instituto Maná de Tecnologia, de São Caetano do Sul,

no ABC Paulsita, e membro do Teap. Maurício Xavier,

diretor de marketing da divisão de gases refrigerantes da

DuPont, argumenta na mesma direção: "F, importante

verificar, também, o grau de vazamento do gás ao longo

da vida útil do equipamento."

No caso do ar-condicionado automotivo, a tendência

mundial c seguir a diretriz da União Européia (UE) que

obriga as montadoras a utilizar gases com potencial de

aquecimento inferior a 150 vezes o do COZ. A medi-

da entrará em vigor

entre 2011 e 2017.

Inicialmente, as em-

presas cogitavam usar

o CO, no lugar do

HFC-B4a, que por

sua vez substituiu o CFC-12. Uma nova reviravolta tecno-

lógica, porém, manteve os HFCs no horizonte das mon-

tadoras, especialmente depois que Ou Pont e Honeywell,
entre outros fabricantes, anunciaram o desenvolvimento

de HFCs sintonizados com a regra européia. Com um

HFC, os custos tecnológicos de adaptação à regra da UE

tendem a ser mais assimiláveis para a indústria.

Amônia e CO-, aparecem como opções para sistemas

de refrigeração industrial e de supermercados. Já os HCs

são tecnicamente \iaveis em qualquer sistema, incluindo

geladeiras, mas requerem medidas adicionais de segurança

por serem inflamáveis. Os hidrocarbonetos e o CO, subs-

tituem os CECs e IICFCs cm espumas. O Carrcfour,por

exemplo, trocou os gases refrigerantes clorados por amônia

nas câmaras frias de suas lojas na França. A amônia tem

efeito nulo na camada de ozônio c não c um gás de efeito

estufa, mas demanda cuidados extras por ser tóxica.

Sem revelar detalhes, a DuPont, que lançou os CFCs

na década de 1930 sobamarcaFreon,inrbrmaque triplicou

nos últimos dois anos os investimentos no desenvolvimen-

to de uma nova família de fluídos refrigerantes com baixo

poder de aquecimento atmosférico. Inodoros c não infla-

máveis, os clorofluorcarbonos pareciam inofensivos

ao ambiente até que, em 1974, Mario Molina e

Frank Sherwood Rowland demonstraram em

um artigo na re\ista Natiins que os CFCs degra-

davam a camada de ozônio. Pela descoberta, os

dois mais o cientista Paul Kmtzcn receberam o

Prêmio Nobel de Química de 1995.

No Brasil, desde 1995 os novos automóveis com

ar-condicionado usam o HFC-B4a no lugar do CFC-

12. Como explica Paulo Neulaender Júnior, presidente

do departamento nacional do comércio da Associação

Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação

e Aquecimento (Abrava), o HCFC-22 não foi adotado

pelo setor automotivo por conta de sua pressão mais alta,

prejudicial ao compressor.

A frota anterior a 1995 ainda usa o CFC-12. A fim

de evitar que o gás escape para o ar quando o veículo

vai a conserto, um aparelho recolhe o CFC, recicla-o

retirando impurezas e o devolve ao carro. Das cerca de 2

mil oficinas de ar-condicionado automotivo exis-

tentes no País, 335 receberam recursos
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a fundo perdido do Fundo Multilatera] para comprar os

aparelhos de reciclagem de CFC.

Também graças ao fundo, um sistema de reciclagem

está sendo organizado no Brasil para diminuir o vazamen-

to de CFCs durante serviços de manutenção dos quase

40 milhões de geladeiras antigas em uso. Desde 2003,12

mil refrigeristas foram treinados pelo Scnai para coletar o

CFC do condensador da geladeira. O gás é transferido a

um equipamento, chamado de recolhedora, e entregue

a uma das duas centrais de regeneração implantadas na

cidade de São Paulo em 2004 e neste ano. Uma terceira

central será instalada no Rio de Janeiro (RJ) até o fim

do ano. Segundo Góes, do MMA, espera-se que 35 mil

refrigeristas terão sido treinados até 2010.

O Brasil antecipou de 2010 para janeiro passado a

proibição de importação de CFCs e brometo de metila,

outro gás prejudicial ao ozônio, empregado na agricultura

para matar insetos, fungos e ervas daninhas. Os CFCs

não são utilizados nas geladeiras fabricadas a partir de

2000 e as outras aplicações foram banidas gradativa-

mentc nos últimos 15 anos. Com a proibição, podem

ser usados apenas como propelentes das bombinhas de

asmáticos até 2009 ou em equipamentos antigos, desde

que oriundos das centrais de regeneração. Como em um

projeto que o Pnud está prestes a iniciar em Cuba, uma

comissão intemiinisterial do governo brasileiro testa o

chamado inalador de pó seco (DPI, na sigla em inglês)

como opção ao propelcnte com CFC.

Para bancar os gastos com conversão tecnológica, o

Fundo Multilateral repassou perto de US$ 80 milhões

ao Brasil a fundo perdido. No mundo todo, o fundo

investiu mais de US$ 2,2 bilhões desde que foi criado

em 2000, incluindo gastos com a abertura de unidades

de ozônio em mais de 140 países destinadas a coordenar

a implementação do tratado.

O sucesso de Montreal deve-se a uma conjugação

de fatores que não existe cm Kyoto. No protocolo do

clima, as soluções envolvem vários setores da economia

e dependem de mudanças profundas no estilo de vida e

nos padrões de consumo e de alternativas energéticas aos

combustíveis fósseis. Já Montreal conseguiu avançar mais

rapidamente por sua relação direta com graves problemas

de saúde (quadro à pág. 55), lidar com poucos setores e

ter atraído o capital. "As empresas perceberam que á

substituição dos gases era um grande negócio", assinala

Fernando Rei, presidente da Companhia de Tecnologia

de Saneamento Ambiental. Resta saber se o mundo dos

negócios mostrará a mesma desenvoltura para colaborar

na missão mais urgente da humanidade no século XXI,

a de manter o planeta habitável em meio aos cenários

pessimistas desenhados pelo aquecimento global.

Text Box
Fonte: Página 22, n. 12, p. 52-57, set. 2007.




