
FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional: Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio
Assunto: tomada de medidas limitadoras de produção e consumo de substâncias tendentes a 
produzir efeitos adversos sobre a camada de ozônio
Decreto: 99.280 Entrada em vigor: 6/06/90
Apresentação:

A Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e o Protoclo de Montreal sobre 
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio foram ratificados por 28 países em março de 1985. 
A convenção continha promessas de cooperação em pesquisa e monitoramento, compartilhamento 
de informações sobre produção e emissões de CFC, e de aprovação de protocolos de controle se e 
quando necessários, enquanto o protocolo trazia obrigações concretas de redução de emissão de 
gases.

Protocolos Adicionais
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada 
de Ozônio

Decreto: 99.280

Ajuste ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a 
Camada de Ozônio.

Decreto: 181

Emenda ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem 
a Camada de Ozônio

Decreto: 2.699

Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem 
a Camada de Ozônio

Decreto: 2.679

Emendas ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem 
a Camada de Ozônio, aprovadas em Montreal, em 17 de setembro de 
1997, ao Términa da Nona reunião das Partes, e, em Pequim, em 3 
de Dezembro de 1999, por Ocasião da Décima Primeira Reunião das 
Partes.

Decreto: 5.280

Secretariado: Ozone Secretariat 
Sede: PNUMA (Nairóbi, Quênia)
Ponto de Contato no Brasil: Departamento de Mudanças Climáticas do Ministério do Meio 
Ambiente 
Reservas pelo Brasil: não
Obrigações programáticas:

Art. 1º Obrigação geral de tomar medidas adequadas para proteger a saúde humana e o meio 
ambiente contra efeitos adversos que resultem ou possam resultar de atividades humanas que 
modifiquem ou possam modificar a camada de ozônio.

Art. 1º (2) (a) Obrigação de cooperação sistemática para incrementar a compreensão dos processos 
tendentes à degradação da camada de ozônio e dos efeitos desta sobre a saúde humana e o meio 
ambiente.

http://www2.mre.gov.br/dai/m_2679_1998.htm
http://www2.mre.gov.br/dai/m_2679_1998.htm


Art. 1º (2) (b) Obrigação de legislar e administrar no sentido de controlar, limitar, reduzir ou evitar 
atividades humanas que venham a produzir, de modo certo ou provável, efeitos adversos sobre a 
camada de ozônio. (O alcance desta obrigação não está claro: ela tanto pode impor a adoção de 
medidas legislativas e administrativas específicas quanto pode impor apenas o viés  
conservacionista em medidas legislativas e administrativas que tangenciem a matéria).

Art. 3º (2) Obrigação de promover e estabelecer programas conjuntos, quer em âmbito interno, 
quer em âmbito internacional, quer por cooperação direta, quer por meio de organismos 
internacionais, programas para a observação sistemática do estado da camada de ozônio. 

Art. 3º (3) Obrigação de cooperar diretamente ou por meio de organizações internacionais para 
assegurar a coleta, a validação e a transmissão oportunas e regulares de dados de pesquisa e 
observação relativos à camada de ozônio. 

Art. 4º Obrigação de facilitação e incentivo ao intercâmbio de informações técnicas, científicas, 
socioeconômicas, comerciais e jurídicas pertinentes à Convenção.  

Obrigações concretas:

Art. 1º (2) (c) Obrigação de cooperação com outros Estados para implementar a Convenção

Art. 1º (2) (d) Obrigação de cooperar com os organismos internacionais para implementar a 
Convenção.

Art. 3º (1) Obrigação geral de cooperação na condução de pesquisas e avaliações sobre processos e 
substâncias capazes de afetar a camada de ozônio, alternativas a esses processos e substâncias e 
efeitos da modificação da camada de ozônio tanto no aspecto da saúde humana quanto sobre 
processos e substâncias necessárias ou úteis à humanidade, mesmo que fora do espectro 
econômico.

Art. 5º Obrigação de transmitir informações à Conferência dos Estados-Partes, por meio do 
Secretariado, sobre a implementação da Convenção e dos Protocolos, na forma e na periodicidade 
determinadas pelas reuniões das partes.

Art. 11 (1) (4) Obrigação, em caso de controvérsia, de tentar solucioná-la por entendimentos 
diretos e, se eles não levarem a bom termo, de se submeterem à conciliação, na forma do art. 11 
(5).

ANEXO I - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA NORMA 
INTERNACIONAL

A Convenção de Viena e o Protocolo de Montreal,  embora instrumentos formalmente distintos, 
funcionam como um complexo unitário – tanto que foram promulgados internamente pelo mesmo 
instrumento. 

A Convenção constitui um marco de fixação de parâmetros, métodos e princípios para os esforços 
internacionais  tendentes  a  evitar  a  destruição  da  camada  de  ozônio.  Por  sua  vez,  o  Protocolo 
estabelece cronogramas e  critérios  de cálculo para a  cessação da produção de substâncias  que, 
conforme evidência científica sobeja, destroem a cama de ozônio. Esses cronogramas e critérios são 
bastante  complexos  e  pormenorizados  segundo  prazos  e  categorias  químicas.  De  modo 
esquemático,  a  cessação  da  produção  de  determinadas  categoria  de  clorofluorcarbonatos  e 



hidroclorofluorcarbonatos deverá estar completa até 2030, com múltiplas extratificações.

No âmbito da Convenção, criam-se obrigações de cooperação internacional, sobretudo na execução 
conjunta  de  pesquisas  e  na  formulação  conjunta  de  planos  e  padrões,  bem como na  troca  de 
experiências  e  informações.  No  âmbito  do  Protocolo,  nota-se  a  positivação  do  princípio  das 
obrigações assimétricas, com relaxamento de obrigações em favor de países em desenvolvimento. 


