
EMENDA DE KIGALI
benefícios para o Brasil 
e o mundo

A Emenda de Kigali foi aprovada pelos países membros do Protocolo de Montreal, inclusive o Brasil, em 2016 durante 
reunião realizada na capital de Ruanda (daí seu nome). Seu principal objetivo é o estabelecimento de um cronograma 
de redução gradual no consumo dos hidrofluorcarbonetos (HFCs) no âmbito do Protocolo de Montreal. Tais substân-
cias, para as quais já há alternativas seguras para a indústria, são poderosos agentes de efeito estufa e seu abandono 
gradual colaborará enormemente para a mitigação das mudanças climáticas. Seu principal uso é como fluido refrige-
rante em refrigeradores e equipamentos de ar condicionado.

Como o Brasil está no Grupo 1, conforme estabelecido pela emenda, seu compromisso de reduzir o consumo dos HFCs 
é o seguinte:

2020
2022

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2024
2029

2035
2040

2045
2021

2048
2019

contabilização
do consumo

 para definição
da linha 
de base

congelamento
redução

10%
redução

30%
redução

50%
redução

80%

Não Anexo 5 - Grupo 1 (maioria dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil) 

Anexo 5 (maioria dos países desenvolvidos) 
Anexo 5 com implementação tardia (Rússia, Belarus, Kazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão) 

Não Anexo 5 - Grupo 2 (Índia, Paquistão e países do Oriente Médio) 
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Fonte: baseado em Unep (http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfiles/
7880-e-Kigali_FS05_Baselines_&_Timetable.pdf_)

O que é a Emenda de Kigali?



Quais os benefícios da Emenda de Kigali para o Brasil? 

A Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal inclui o Brasil entre os países que se comprometem a diminuir o uso de 
substâncias como os HFCs – cujo impacto para o aumento do efeito estufa é até duas mil vezes maior que o CO2  –, 
auxiliando o enfrentamento do aquecimento global e incentivando o aumento da eficiência energética, por meio da 
modernização da indústria de refrigeradores e condicionadores de ar. 

Assim, os consumidores brasileiros teriam acesso a produtos que causam menor impacto ambiental – pois usam outros 
fluidos refrigerantes - e consomem menos eletricidade, os quais já são vendidos em outros países e que passarão a 
predominar no mercado internacional com a entrada em vigor do tratado, independentemente de sua ratificação pelo 
Brasil.

A ratificação da Emenda de Kigali pelo Poder Legislativo, para sua posterior sanção, será benéfica tanto para o desen-
volvimento econômico e geração de empregos, quanto para os consumidores e para o meio ambiente, em linha com os  
compromissos assumidos pelo Brasil para implementar a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e para redução de emissões de gases de efeito estufa, no âmbito do Acordo de Paris.

Sua ratificação também é oportuna para reforçar os mecanismos já existentes de políticas públicas voltadas para a efi-
ciência energética no Brasil, como os padrões mínimos de eficiência, as etiquetas nacionais de conservação de energia 
e o Selo Procel.

Por fim, cabe destacar que a ratificação da Emenda pelo Brasil autoriza o acesso do país aos recursos do Fundo Multi-
lateral do Protocolo de Montreal, que há anos, viabiliza, com o repasse de recursos a fundo perdido, projetos bem-su-
cedidos de transformação e inovação na indústria brasileira.

Ou seja, aprovar a adesão do Brasil à Emenda de Kigali é bom:

• Para o meio ambiente, pois haverá redução do emprego de gases do efeito estufa;

• Para a indústria, que será incentivada a se modernizar, com acesso a recursos a fundo perdido e ganhará 
competitividade;

• Para o consumidor, que terá acesso a produtos mais sustentáveis e eficientes e gastará menos com energia 
elétrica.

Qual o status da Emenda de Kigali?

A Emenda de Kigali já obteve 60 ratificações, quantidade mais que necessária para viabilizar sua entrada em vigor em 
janeiro de 2019. Dentre os países que já a ratificaram, destacam-se: os países-membro da União Europeia, Canadá, 
México, Chile e Uruguai.

Uma iniciativa 

Mais informações

Alguns links que podem ajudar:
http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/26589/HFC_Phasedown_EN.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ozone.unep.org/index.php
www.kigali.org.br


