
REGULAMENTAÇÃO DAS EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS: COMO TRATAR ÓLEOS 
COMBUSTÍVEIS PESADOS PARA 
ADENTRAR ÀS NORMAS?
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EMISSÕES ATMOSFÉRICAS:
COMO TRATAR ÓLEOS 
COMBUSTÍVEIS PESADOS 
E FICAR DENTRO DAS 
REGULAMENTAÇÕES?

Quando falamos de óleos combustíveis 
pesados, existem duas coisas 
importantíssimas que devem ser 
levadas em consideração por seus 
usuários, seja em usinas, na mineração 
ou qualquer outro segmento:
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O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o responsável por regularizar as emissões 
atmosféricas de fontes fixas. E as discussões acerca dos limites das emissões acontece 
envolvendo o IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente (MMA).

E, ainda a respeito das emissões industriais, os órgãos estaduais de meio ambiente também são 
de grande importância na edição das resoluções, tendo em vista seu papel no licenciamento e 
fiscalização de tais atividades.

Obs: segundo o site do MMA fontes fixas “são as que ocupam uma área relativamente limitada, 
permitindo uma avaliação direta na fonte. As fontes classificadas como fixas referem-se às 
atividades da indústria de transformação, mineração e produção de energia através de usinas 
termelétricas”.
Atentar-se à regulamentação é fundamental para se manter de acordo com os conformes legais e, 
assim, evitar penalidades e quaisquer outros problemas decorrentes do não cumprimento da lei.

1ª REGULAMENTAÇÃO
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Um óleo combustível de má qualidade, além de poder lhe causar problemas legais devido a 
emissões acima do permitido, interfere na produção e pode acarretar em maiores custos com 
manutenção e reparo do maquinário.

Portanto, é indispensável que esses dois fatores estejam recebendo a devida atenção em sua 
empresa. Nesse eBook, trataremos das regulamentações, mostrando as principais normas sobre 
emissões que regem o setor de fontes fixas. Também será mostrado a importância e como deve
ser feito o tratamento de óleos combustíveis, para que o desempenho da produção não seja afetado. 

Confira!

2ª QUALIDADE DO ÓLEO COMBUSTÍVEL
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EMISSÃO DE POLUENTES 
REGULAMENTAÇÃO 
PARA FONTES FIXAS

Como já dissemos, o CONAMA é o órgão 
regulamentador dentro desse contexto. 
Portanto, veja abaixo as principais 
normas em relação à emissão de 
poluentes atmosféricos por fontes fixas:
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Criou o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar – PRONAR.

A fixação de parâmetros para a emissão de poluentes gasosos e materiais particulados 
(materiais sólidos pulverizados) por fontes fixas começou a ser efetuada por meio dessa 
Resolução, que determinou a necessidade de se estabelecer limites máximos de emissão 
e a adoção de padrões nacionais de qualidade do ar.

Dispôs sobre os padrões de qualidade do ar, previstos no PRONAR. Teve como base 
normas (ou recomendações) da Organização Mundial da Saúde, que levam em conta 
limites de concentração compatíveis com a saúde e o bem-estar humanos.

Em seu art. 1º, a Resolução nº 3/1990 define que são padrões de qualidade ar as 
concentrações de poluentes atmosféricos que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população, bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos 
materiais e ao meio ambiente em geral.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº5, DE 15 DE JUNHO DE 1989

RESOLUÇÃO CONAMA Nº3, DE 28 DE JUNHO DE 1990
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Estabeleceu os limites máximos de emissão de poluentes no ar para processos de 
combustão externa de fontes de poluição.

Esta resolução complementou o PRONAR estabelecendo limites para a concentração de 
determinados poluentes no ar.

Estabeleceu os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas.
Cabe ressaltar que a Resolução CONAMA nº 382/2006 representou uma mudança de 
abordagem do tema. Nas resoluções anteriores do PRONAR, considerava-se a qualidade 
do ar como parâmetro básico, admitindo-se emissões maiores onde as condições 
atmosféricas fossem mais favoráveis. 

Pela Resolução nº 382/2006, fixam-se limites específicos de emissão para cada tipo de 
fonte ou combustível utilizado. Ele se aplica a todas as fontes fixas instaladas a partir da 
sua vigência, ou seja, 2007.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº8, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1990

RESOLUÇÃO CONAMA Nº382, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2006
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Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes 
fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação anteriores a 2 de janeiro de 
2007, complementando assim a Resolução nº 436/2006, impondo às fontes antigas 
novos limites. Para a maioria dos segmentos da indústria, os limites foram igualados, 
ou seja, as fábricas antigas terão que se modernizar e diminuir substancialmente suas 
emissões, equiparando-se às fábricas novas.

Esta Resolução induziu uma revolução tecnológica no Brasil, sendo uma das medidas 
de maior impacto ambiental que o CONAMA aprovou nos últimos anos, trazendo 
uma profunda mudança tecnológica ao nosso parque industrial e diminuindo de 
forma expressiva as emissões destas indústrias, que, por serem as mais antigas, são 
justamente as que se localizam dentro das áreas urbanas mais consolidadas, com 
maior impacto poluidor. A Resolução restringe as emissões de poluentes de treze dos 
principais setores da indústria nacional, determinando limites de emissão dos principais 
poluentes e com prazos fixos para a implementação das mudanças.

RESOLUÇÃO CONAMA Nº436, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011
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Esses fatores resultam num aumento dos custos com manutenção e reparo das 
máquinas, que, por sua vez, atrasam a produção, já que permanecem mais tempo 
paradas em conserto. E TAMBÉM HÁ O FATOR EMISSÃO DE GASES POLUENTES, 
QUE PODE SER AFETADO. 

O Óleo Pesado, quando está contaminado, facilita a formação de uma borra escura 
e corrosiva que ocupa o fundo do recipiente onde o combustível se encontra. Ela é 
capaz, também, de diminuir o rendimento do maquinário, uma vez que pode entupir 
os sistemas. 
Além do fator contaminação, o distribuidor do combustível deve ser de confiança, 
oferecendo um composto de qualidade. Para isso, basta averiguar sua infraestrutura 
e os processos de produção, armazenamento e transporte do óleo. Por fim, os seus 
tanques também devem receber análises periódicas, realizando a drenagem quando 
necessário. 

Tendo esses fatores em mente, é possível manter o combustível em ótimas 
qualidades em sua companhia, combatendo os fatores que o afetam negativamente.
Vamos ver mais sobre a contaminação de combustíveis.

SOBRE O ÓLEO COMBUSTÍVEL 
PESADO E SUA QUALIDADE

Assim como o corpo humano demanda 
água para funcionar bem, o maquinário 
exige óleo de qualidade e sem 
contaminação para executar sua função 
adequadamente. Caso contrário, há mal 
funcionamento e alguns incidentes podem 
ocorrer, tais quais corrosão de tanques e 
tubulações, entupimento dos sistemas de 
injeção e maior emissão de gases poluentes.
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COMO OCORRE CONTAMINAÇÃO 
DO COMBUSTÍVEL?

Bem, se a contaminação afeta diretamente as 
empresas que dependem de tais combustíveis, 
evitá-la deve receber prioridade! E para isso 
precisamos entender como ela ocorre.
Na grande maioria das vezes, a contaminação 
acontece devido a presença de água nos 
tanques, pois ela reduz o rendimento do 
composto e permite a proliferação de bactérias 
que, por sua vez, são responsáveis pela 
formação da borra corrosiva.
E a água pode chegar aos tanques de várias 
formas, sendo as mais comuns: 

tanques que já possuem água 
antes mesmo do combustível 
ser colocado;

 brechas por onde a água pode entrar durante o 
transporte ou armazenamento do combustível 
(nesse caso, também pode haver contaminação 
por micropartículas presentes no ar); 

condensação – a mudança de temperaturas
(ex: muito calor durante o dia e resfriamento durante 
a noite) provoca a reação de condensação, resultando 
a formação de água dentro do recipiente onde o óleo 
pesado está armazenado.

1

2

3



COMO DIMINUIR AS CHANCES 
DE CONTAMINAÇÃO, ENTÃO?

No primeiro e no segundo caso, é necessária 
inspeção – tanto dos tanques como da 
qualidade do combustível no momento da 
entrega. Já no segundo caso, o isolamento 
térmico reduz a chance de condensação.  

De uma forma geral, essas dicas reduzem 
as chances de contaminação, porém ainda 
existem ainda mais maneiras de prevenir/
eliminar contaminações e, ao mesmo tempo, 
agregar qualidade ao óleo combustível pesado 
e diminuir as emissões de gases poluentes de 
sua companhia.

Confira a seguir!
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SOLUÇÃO EFICAZ PARA 
AGREGAR QUALIDADE 
AO ÓLEO COMBUSTÍVEL

Mesmo tomando as devidas providências, 
contaminações podem ocorrer. 
E no caso de eliminar a contaminação, 
os aditivos são indicados, pois possuem 
diversas propriedades que, somadas, 
atribuem mais qualidade aos combustíveis 
e combatem de maneira assertiva
as bactérias. 

Vale dizer que eles também podem ser 
usados com foco em diminuir a emissão 
de gases poluentes, visto que existem 
aditivos específicos para diversas 
finalidades, como melhoramento da 
combustão, proteção contra corrosão
e remoção de depósitos.



EXEMPLO DE COMO 
ELES FUNCIONAM
NA PRÁTICA
NADA MELHOR DO QUE UM EXEMPLO PRÁTICO PARA 
ILUSTRAR O CONTEXTO. SAIBA UM POUCO MAIS SOBRE 
O ECOFUELPRIME BPF 3101, IDEAL PARA MELHORAR A 
COMBUSTÃO EM CERTOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS:

O EcofuelPrime BPF 3101 é um aditivo líquido contendo 3 metais, desenvolvido especialmente 
para uso em óleo combustível pesado com alto teor de asfaltenos (acima de 10%) que obedecem 
os valores das emissões legalmente prescritas para baixo teor de material particulado e enxofre.
A proporção certa de dosagem do EcofuelPrime BPF 3101 no óleo pesado gera redução da 
fuligem, CO e formação de NOx térmico.

EcofuelPrime BPF 3101 é completamente estável e não vai precipitar ou alterar-se mesmo após 
longos períodos de armazenamento. As propriedades são a melhoria notável da combustão 
devido à combinação de metais e compostos orgânicos utilizados na sua formulação.

Os compostos organometálicos agem sinergeticamente nas chamas como catalisadores. 
Assim, a fuligem das emissões são significativamente reduzidos: até 90%. Estes resultados 
estabelecidos em muitos testes por institutos independentes.

Por exemplo, o “Institut für Verfahrenstechnik und Dampfkesselwesen” (Instituto de Processo e 
Engenharia de Caldeira a vapor) da Universidade de Stuttgart, em um projeto de investigação 
de dois anos, onde testaram-se os catalisadores de combustão utilizando no processo o aditivo 
EcofuelPrime BPF 3101. O resumo dos testes foi que: “Estes ingredientes ativos podem reduzir 
significativamente as emissões de fuligem proveniente da queima do óleo pesado”.
O aditivo EcofuelPrime BPF 3101 possibilita a queima do óleo combustível com baixo ar 
estequiométrico, ou seja, com mínimo excesso de ar.

COMO ELE FUNCIONA
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Redução na formação de NOx térmico.

Redução na formação de SO3 

devido ao baixo teor de O2.

Superfícies de aquecimento limpas.

Redução nos custos da limpeza.

1
2

3
4

VANTAGENS
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SAIBA MAIS SOBRE OS ADITIVOS!
Quer saber mais sobre os diferentes tipos de aditivos para óleos combustíveis pesados?
Acesse nosso site e entre em contato conosco. www.ecofuel.com.br

A Ecofuel é uma empresa importadora de aditivos e prestadora de serviços voltada para a 
tecnologia em combustão, com foco em empresas consumidoras de combustíveis.
Possuímos o know-how necessário para oferecer a solução ideal para sua aplicação!
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