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Introdução

Poluente atmosférico é considerada toda e qualquer forma de matéria ou energia com 
intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com 
os níveis estabelecidos em legislação, e que tornem ou possam tornar o ar impróprio, nocivo 
ou ofensivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, à fauna e 
à flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais 
da comunidade. 

Na Disciplina Poluição do Ar – Gerenciamento e Controle de Fontes iremos abordar os 
novos conceitos de licenciamento e programas de gerenciamento de fontes considerando a 
qualidade do ar. Considerando que energia pode ser considerada um poluente atmosférico, 
iremos também abordar nesta disciplina as questões referents a ruído e vibrações.

A presente apostila é dividida em cinco capítulos correspondentes a cada aula. Cabe ressaltar 
que a sexta aula será um estudo de caso sobre a instalação e operação de empreendimento 
industrial com o objetivo de fixação dos conceitos e conhecimentos sobre as exigências 
legais, condicionantes ambientais e gestão e a sétima aula será uma avaliação por meio de 
um teste de multiescolhha com base no conteúdo das aulas. 

 y Capítulo 1- Introdução às emissões atmosféricas; principais poluentes; principais 
fontes de emissão ; legislação específica.

 y Capítulo 2- Requisitos de licenciamento (Decreto Estadual 59.113/13).

 y Capítulo 3- Amostragem de chaminés; inventário de emissões.

 y Capítulo 4- Introdução a ruído e vibrações, legislações específicas, requisitos de 
licenciamento.

 y Capítulo 5- Técnicas e equipamentos de controle; melhores tecnologias.

CAPÍtuLo 1

A relação entre efeitos à saúde e poluição atmosférica foi estabelecida a partir de episódios 
agudos de contaminação do ar e estudos sobre a ocorrência do excesso de milhares de 
mortes registradas em Londres, em 1948 e 1952. No caso da Região Metropolitana de São 
Paulo – RMSP, o crescimento desordenado verificado na Capital e nos municípios vizinhos, 
especialmente da região do ABC, a partir da 2ª Guerra Mundial, levou à instalação de 
indústrias de grande porte, sem a preocupação com o controle das emissão de poluentes 
atmosféricos, sendo possível a visualização de chaminés emitindo enormes quantidades 
de fumaça.

Na década de 60 e especialmente de 70, episódios agudos de poluição do ar levaram 
a população ao pânico devido aos fortes odores, decorrentes do excesso de poluentes 
lançados pelas indústrias na atmosfera, causando mal-estar e lotando os serviços médicos 
de emergência. 

O monitoramento da qualidade do ar, com a avaliação das concentrações de poluentes no 
Estado de São Paulo, foi iniciado na Região Metropolitana de São Paulo, em 1972, com 
a instalação de 14 estações para medição diária dos níveis de dióxido de enxofre (SO2) 
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e fumaça preta. Nessa época, a qualidade do ar passou a ser divulgada diariamente à 
população por meio de boletins encaminhados à imprensa. Parte das estações, denominadas 
manuais, continuam sendo utilizadas pela CETESB no monitoramento da qualidade do ar.

Entre 1975 e 1976, embora o Estado de São Paulo não possuísse uma legislação 
adequada para que a CETESB pudesse atuar de forma efetiva no controle das diversas 
fontes, desenvolveu-se uma intensa atividade para o levantamento das fontes de emissões 
atmosféricas industriais e outras ações em um programa denominado “Operação Branca”.

Após a consolidação dos dados de emissão e com a promulgação da Lei 997/76 e seu 
regulamento aprovado pelo Decreto 8.468/76, a CETESB aplicou, no final da década de 70, 
um programa para redução das emissões industriais de material particulado e, no início dos 
anos 80, um programa para redução das emissões de SO2.

Ainda na década de 80, foram registradas reduções significativas dos níveis de SO2 na 
atmosfera da RMSP. Concomitantemente, a CETESB, na década de 70, motivada pelas 
condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão atmosférica durante o inverno, 
desenvolveu a chamada “Operação Inverno”, no período de maio a agosto, e estendida 
posteriormente até final de setembro. Para tanto, os maiores consumidores de óleo nas 
regiões críticas de poluição, RMSP e Cubatão, foram obrigados a utilizar óleo com baixo 
teor de enxofre.

Em 1981, foi dado um salto qualitativo, com o início do monitoramento automático e a 
instalação de novas estações, para a avaliação de SO2, material particulado inalável 
(MP10), ozônio (O3), óxidos de nitrogênio – (NO, NO2 e NOx), monóxido de carbono – (CO) 
e hidrocarbonetos não-metânicos – (NMHC), além dos parâmetros meteorológicos como 
direção e velocidade do vento, temperatura e umidade relativa do ar.

Os resultados dos monitoramento passaram a ser acompanhados de hora em hora, em 
uma central, que recebia as informações de todas as estações. Em 2000, o monitoramento 
automático foi ampliado para algumas cidades do interior do Estado e a partir de 2008 vem 
sofrendo expansão significativa.

Os padrões de qualidade do ar estaduais foram estabelecidos em 1976, pelo Decreto 
Estadual nº 8468/76, e os padrões nacionais foram estabelecidos pelo IBAMA – Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e aprovados pelo CONAMA – Conselho Nacional de Meio 
Ambiente, por meio da Resolução CONAMA nº 03/90.

Em 2005, a Organização Mundial de Saúde – OMS publicou documento com uma revisão 
dos valores-guia para os poluentes atmosféricos visando à proteção da saúde da população, 
à luz dos conhecimentos científicos adquiridos até então.

Segundo essa publicação, os padrões de qualidade do ar (PQAr) variam de acordo com 
a abordagem adotada para balancear riscos à saúde, viabilidade técnica, considerações 
econômicas e vários outros fatores políticos e sociais, que, por sua vez, dependem, entre 
outras coisas, do nível de desenvolvimento e da capacidade do Estado de gerenciar a 
qualidade do ar. As diretrizes recomendadas pela OMS levam em conta esta heterogeneidade 
e, em particular, reconhecem que, ao formularem políticas de qualidade do ar, os governos 
devem considerar cuidadosamente suas circunstâncias locais antes de adotarem os valores 
propostos como padrões nacionais.
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A OMS também preconiza que o processo de estabelecimento de padrões visa atingir as 
menores concentrações possíveis no contexto de limitações locais, capacidade técnica e 
prioridades em termos de saúde pública.

Em 2008, o Estado de São Paulo iniciou um processo de revisão dos padrões de 
qualidade do ar, baseando-se nas diretrizes estabelecidas pela OMS, com participação de 
representantes de diversos setores da sociedade. Este processo culminou na publicação 
do Decreto Estadual nº 59113 de 23/04/2013, estabelecendo novos padrões de qualidade 
do ar por intermédio de um conjunto de metas gradativas e progressivas para que a poluição 
atmosférica seja reduzida a níveis desejáveis ao longo do tempo.

O Decreto Estadual nº 59113/2013 estabelece que a administração da qualidade do ar no 
território do Estado de São Paulo será efetuada através de Padrões de Qualidade do Ar, 
observados os seguintes critérios:

 y Metas Intermediárias – (MI) estabelecidas como valores temporários a serem 
cumpridos em etapas, visando à melhoria gradativa da qualidade do ar no Estado de 
São Paulo, baseada na busca pela redução das emissões de fontes fixas e móveis, 
em linha com os princípios do desenvolvimento sustentável;

 y Padrões Finais (PF) – Padrões determinados pelo melhor conhecimento científico 
para que a saúde da população seja preservada ao máximo em relação aos danos 
causados pela poluição atmosférica.

A Legislação Estadual (DE nº 59113/2013) estabelece também critérios para episódios 
agudos de poluição do ar. A declaração dos estados de Atenção, Alerta e Emergência, além 
dos níveis de concentração ultrapassados, requer a previsão de condições meteorológicas 
desfavoráveis à dispersão dos poluentes.

O índice de qualidade do ar é uma ferramenta matemática desenvolvida para simplificar o 
processo de divulgação da qualidade do ar. Esse índice foi criado usando como base uma 
longa experiência desenvolvida nos EUA.

Quando a qualidade do ar é classificada como Boa, os valores-guia para exposição de curto 
prazo estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde, que são os respectivos Padrões 
Finais (PF) estabelecidos no DE nº 59113/2013, estão sendo atendidos.

Para efeito de divulgação, utiliza-se o índice mais elevado, isto é, embora a qualidade do ar 
de uma estação seja avaliada para todos os poluentes monitorados, a sua classificação é 
determinada pelo maior índice (pior caso).

Esta qualificação do ar está associada a efeitos à saúde, portanto independe do padrão de 
qualidade/meta intermediária em vigor, e será sempre realizada conforme a tabela a seguir:
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Qualidade do ar e efeitos à saúde

Qualidade Índice Significado

N1 – Boa 0 – 40

N2 – 
Moderada 41 – 80

Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças 
respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca 
e cansaço. A população, em geral, não é afetada.

N3 – Ruim 81 – 120

Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, 
ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis 
(crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) 
podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.

N4 – Muito 
Ruim 121 – 200

Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como 
tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda falta de 
ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos 
sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e 
cardíacas).

N5 – 
Péssima >200

Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de 
doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras 
em pessoas de grupos sensíveis.

Individualmente, cada poluente apresenta diferentes efeitos sobre a saúde da população para 
faixas de concentração distintas, identificados por estudos epidemiológicos desenvolvidos 
dentro e fora do país. Tais efeitos sobre a saúde requerem medidas de prevenção a serem 
adotadas pela população afetada.

O Decreto Estadual 59.113 alterou-se também a política de gerenciamento da qualidade 
do ar com novos critérios de classificação da qualidade do ar conforme os novos padrões 
estabelecidos. 

O Decreto prevê a classificação dos municípios do Estado de São Paulo. A classificação 
passa a ser realizada a cada três anos, com base nos valores observados nas estações 
de monitoramento e com as metas intermediárias e o padrão final (MI1, MI2, MI3 e PF). 
A classificação vigente foi aprovada pela Deliberação CONSEMA 18/2016, de 22/08/16 e 
publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 26/08/16.

Com as diversas sub-regiões do Estado de São Paulo classificadas conforme o critério 
estabelecido, a CETESB elabora os Planos de Controle de Emissões Atmosféricas (PCEA) 
constituídos de ações de controle de emissões para as fontes móveis (PCPV) e fontes 
estacionárias (PREFE). 

Os principais poluentes atmosféricos, chamados de poluentes regulamentados, são:

 y Dióxido de Enxofre (SO2) - é um gás tóxico e incolor, pode ser emitido por fontes 
naturais ou por fontes antropogênicas e pode reagir com outros compostos na 
atmosfera, formando material particulado de diâmetro reduzido. Entre os efeitos 
a saúde, podem ser citados o agravamento dos sintomas da asma e aumento de 
internações hospitalares, decorrentes de problemas respiratórios. São precursores da 
formação de material particulado secundário. No ambiente, podem reagir com a água 
na atmosfera formando chuva ácida.

 y Dióxido de Nitrogênio (NO2) - é um gás poluente com ação altamente oxidante, sua 
presença na atmosfera é fator chave na formação do ozônio troposférico. Além de 
efeitos sobre a saúde humana apresenta também efeitos sobre as mudanças climáticas 
globais. Altas concentrações podem levar ao aumento de internações hospitalares, 
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decorrente de problemas respiratórios, problemas pulmonares e agravamento à 
resposta das pessoas sensíveis a alérgenos. No ambiente pode levar a formação 
de smog fotoquímico e a chuvas ácidas.

 y Hidrocarbonetos (HC) - compostos  formados de carbono e hidrogênio e que podem se 
apresentar na forma de gases, partículas finas ou gotas. Podem ser divididos em HCT 
- hidrocarbonetos totais e HCNM - hidrocarbonetos não metano, compreendem os HC 
totais (THC) menos a parcela de  metano (CH4). São precursores para a formação do 
ozônio troposférico e apresentam potencial causador de efeito estufa (metano).

 y Material Particulado (MP) - é uma mistura complexa de sólidos com diâmetro reduzido, 
cujos componentes apresentam características físicas e químicas diversas. Em geral 
o material particulado é classificado de acordo com o diâmetro das partículas, devido à 
relação existente entre diâmetro e possibilidade de penetração no trato respiratório. As 
fontes principais de material particulado são a queima de combustíveis fósseis, queima 
de biomassa vegetal, emissões de amônia na agricultura e emissões decorrentes de 
obras e pavimentação de vias. Estudos indicam que os efeitos do material particulado 
sobre a saúde incluem: câncer respiratório, arteriosclerose, inflamação de pulmão, 
agravamento de sintomas de asma, aumento de internações hospitalares e podem 
levar à morte.

 y Monóxido de Carbono (CO) - é um gás inodoro e incolor, formado no processo de 
queima de combustíveis. É emitido nos processos de combustão que ocorrem em 
condições não ideais, em que não há oxigênio suficiente para realizar a queima completa 
do combustível. A maior parte das emissões em áreas urbanas são decorrentes dos 
veículos automotores. Este gás tem alta afinidade com a hemoglobina no sangue, 
substituindo o oxigênio e reduzindo a alimentação deste ao cérebro, coração e para 
o resto do corpo, durante o processo de respiração. Em baixa concentração causa 
fadiga e dor no peito, em alta concentração pode levar a asfixia e morte.

 y Ozônio (O3) – é um poluente secundário, ou seja, não é emitido diretamente, mas 
formado a partir de outros poluentes atmosféricos, e altamente oxidante na troposfera 
(camada inferior da atmosfera). O ozônio é encontrado naturalmente na estratosfera 
(camada situada entre 15 e 50 km de altitude), onde tem a função positiva de 
absorver radiação solar, impedindo que grande parte dos raios ultravioletas cheguem 
a superfície terrestre. A formação do ozônio troposférico ocorre através de reações 
químicas complexas que acontecem entre o dióxido de nitrogênio e compostos 
orgânicos voláteis, na presença de radiação solar. Entre os efeitos à saúde estão 
o agravamento dos sintomas de asma, de deficiência respiratória, bem como 
de outras doenças pulmonares (enfisemas, bronquites, etc.) e cardiovasculares 
(arteriosclerose). Longo tempo de exposição pode ocasionar redução na capacidade 
pulmonar, desenvolvimento de asma e redução na expectativa de vida.

Além dos poluentes regulamentados, entre outros, os poluentes normalmente monitorados 
na qualidade do ar e controlado nas fontes de emissão são listados a seguir:
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 y Substâncias Inorgânicas Classe I: somatória de Mercúrio e seus compostos, Tálio e 
seus compostos e Cádmio e seus compostos. 

 y Substâncias Inorgânicas Classe II: somatória de Arsênio e seus compostos, Cobalto 
e seus compostos, Níquel e seus compostos, Selênio e seus compostos e Telúrio e 
seus compostos. 

 y Substâncias Inorgânicas Classe III: somatória de Antimônio e seus compostos, 
Cromo e seus compostos, Chumbo e seus compostos, Cianetos e seus compostos, 
Fluoretos e seus compostos, Cobre e seus compostos, Manganês e seus 
compostos, Platina e seus compostos, Paládio e seus compostos, Ródio e seus 
compostos, Vanádio e seus compostos e Estanho e seus compostos.

As fontes de emissões de poluentes atmosféricos podem ser fontes naturais, como vulcões 
e mares, porém na maior parte das áreas urbanas as atividades humanas são as principais 
fontes emissoras de poluentes (fontes antropogênica). Estas são queima de combustíveis, 
processos industriais, minerações, os carros, ônibus e caminhões e evaporação de 
combustíveis.

Dentre as principais legislações que estipulam limites de emissão, isto é valores a serem 
atendidos na saída da chaminé, são listadas a seguir:

 y Decreto 8468/76
 y Decreto Estadual 59.113/13
 y Resolução CONAMA 264/99
 y Resolução CONAMA 316/02
 y Resolução CONAMA 382/07
 y Resolução CONAMA 386/07
 y Resolução CONAMA 436/11
 y Resolução SMA 79 de 2009
 y Plano de Monitoramento de Emissões Atmosféricas – PMEA
 y Decisões de Diretoria para fontes específicas (por: exemplo: emissão de 

fluoretos para indústria de pisos cerâmicos e indústrias de baterias de chumbo)
 y Normas CETESB (por exemplo: E15.011 – Incineração de Resíduos de 

Serviços de Saúde)

CAPÍtuLo 2 

O Decreto Estadual Nº 59.113/2013 é fruto de uma ampla discussão, com participação da 
sociedade civil, da Academia, do setor produtivo e da CETESB. Dentro desse regulamento, 
estão os novos Padrões de Qualidade do Ar do Estado de São Paulo, o Plano de Controle 
de Emissões Atmosféricas (PCEA) composto pelo Programa de Controle de Poluição por 
Veículos Automotores (PCPV) e o Plano de Redução de Emissões de Fontes Estacionárias 
(PREFE) e também os critérios para o licenciamento de fontes novas e de ampliações de 
fontes existentes.

A partir da metade da década de 70, a CETESB detectou altos níveis de monóxido de 
carbono (CO) na região central da cidade de São Paulo provocada pelas altas emissões 
dos carros movidos a gasolina. Ainda na metade dessa década, a CETESB passou a 
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desenvolver estudos para avaliar as emissões veiculares provenientes da adição de etanol 
à gasolina, verificando que essa mistura de combustíveis contribuía para a diminuição da 
emissão de CO.

Com a adição do etanol à gasolina, ocorrido no início dos anos 80, em substituição ao 
chumbo tetraetila, os veículos deixaram de emitir chumbo na atmosfera da RMSP e, 
consequentemente, os níveis desse poluente na atmosfera, segundo avaliação da CETESB, 
em 1983, mostravam uma diminuição acentuada em comparação com os níveis de 1978.

Durante os anos 80, a CETESB desenvolveu as bases técnicas que culminaram com a 
Resolução nº 18/86 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabeleceu 
o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, 
posteriormente complementada por outras Resoluções CONAMA. Essas ações resultaram 
na redução significativa de emissão dos poluentes emitidos pelos veículos automotores. No 
final da década de 90, a CETESB, por meio de sua rede de monitoramento da qualidade do 
ar, registrava quedas dos níveis de CO na atmosfera da RMSP.

Complementando as ações do PROCONVE, iniciou-se o controle das emissões das 
motocicletas com a publicação da Resolução CONAMA nº 297/02, que estabeleceu o 
Programa de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares – PROMOT, 
posteriormente complementada pela Resolução CONAMA nº 342/03.

O Decreto Estadual Nº 59.113/2013 estabelece que, para as áreas em “Não Atendimento” 
aos novos Padrões de Qualidade do Ar, sejam elaborados Planos de Redução da Emissão 
de Fontes Estacionárias (PREFE).

O Plano de Redução de Emissão de Fontes Estacionárias – PREFE, previsto no Decreto 
Estadual nº 59.113/2013, que estabelece novos padrões de qualidade do ar e dá providências 
correlatas, foi aprovado pela Decisão de Diretoria nº 289/2014/P e apresentado ao 
CONSEMA em 18/11/2014. Dessa determinação resultou o PREFE 2014, que delineia o 
recorte geográfico e os empreendimentos que deverão observar procedimentos específicos 
no que se refere às emissões atmosféricas. 

Posteriormente a publicação do PREFE 2014, a Resolução nº 006/2015/P, de 30/01/2015, 
criou o Grupo Técnico incumbido de acompanhar e implementar as ações previstas no 
PREFE 2014.

Dentro do licenciamento ambiental, o Estudo de Dispersão Atmosférica (EDA) é uma 
ferramenta poderosa para antecipar e prevenir os efeitos negativos da implantação e 
operação de um empreendimento ou atividade, sendo que seu uso é requerido para o 
licenciamento de novas fontes e ampliação de fontes existentes.

Estudos de Dispersão Atmosférica consiste numa simulação de como os poluentes 
atmosféricos se propagam e dispersam. Nos dias de hoje, recorre-se a sistemas computorizados 
que através da resolução de equações matemáticas, numéricas e algoritmos simulam o 
comportamento dos mesmos na atmosfera, de acordo com os conhecimentos atuais. 

Os modelos de dispersão permitem estimar ou prever o comportamento de poluentes 
atmosféricos emitidos por uma determinada fonte, como uma unidade industrial, ou a 
poluição gerada pelo tráfego automóvel. 
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Para a elaboração de um modelo de dispersão atmosférica, são considerados os seguintes 
dados:

 y Condições meteorológicas, como a direcção e velocidade do vento, temperatura 
atmosférica e condições de turbulência.

 y Parâmetros de emissões, como a localização da fonte de emissão, a sua altitude, 
velocidade, temperatura e caudal mássico

 y Condições topográficas.

 y Localização e volume de obstruções, como pontes ou edifícios, que podem afetar o 
percurso das emissões poluentes.

Os modelos de dispersão podem incluir um módulo de pré-processamento de dados, 
meteorológicos ou de outro tipo, para adaptar os dados de entrada ao sistema, assim como 
um módulo de pós-processamento para permitir a visualização dos resultados sob a forma 
gráfica, dispostos em mapas ou exportar para programas

CAPÍtuLo 3 

Os inventários de emissões atmosféricas são ferramentas de elaboração de estimativas 
para as emissões em uma determinada área em um tempo definido. Nestes inventários, 
primeiramente, identificam-se os poluentes de interesse, as fontes poluidoras, caracterizam-
se as emissões e finalmente são propostas estratégias de controle das emissões. Um 
inventário de emissões de uma determinada região permite:

 y Quantificar a magnitude das emissões
 y Evidenciar contribuições relativas
 y Projetar as tendências futuras
 y Avaliar efeitos de alternativas de desenvolvimento
 y Fornecer os dados de entrada para os modelos atmosféricos utilizados para 

estudar os processos físico-químicos e seus efeitos no ambiente.

O inventário das emissões atmosféricas pode seguir duas metodologias diferentes de 
acordo com o objetivo do trabalho, adaptando-se às condicionantes específicas da região 
em análise:

 y Metodologia “top-down”: discretização espacial dos dados de emissão estimados 
nos inventários, através da aplicação de fatores de desagregação;

 y Metodologia “bottom-up”: recolha de dados das fontes emissoras através de 
inquéritos e/ou medições direta

Entende-se por monitoramento de emissões atmosféricas a avaliação sistemática de 
parâmetros físicos e/ou químicos, associados direta ou indiretamente às substâncias 
sólidas, líquidas ou gasosas, lançadas/dispersas no ar por uma determinada atividade. 
Tal monitoramento está baseado em repetitivas observações ou medidas, com uma 
determinada freqüência, de acordo com procedimentos documentados e acordados com a 
CETESB, e realizado para proporcionar uma informação confiável. 
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Assim sendo, por essa conceituação, distinguem-se os termos medida de monitoramento, 
entendendo-se por medida uma avaliação que envolve um conjunto de operações para 
determinar o valor de uma quantidade de poluentes, implicando a obtenção de um resultado 
quantitativo individual. O monitoramento, além de incluir a medida do valor de um parâmetro 
concreto, exige também o acompanhamento de suas variações, permitindo avaliar o valor 
verdadeiro do mesmo num intervalo de tempo estabelecido. 

Para monitorar um determinado parâmetro, poderão ser adotadas as seguintes abordagens: 
Medidas Diretas (amostragem em chaminé), Parâmetros Indiretos/Substitutos, Balanços de 
Massa, Cálculos Estimativos/Estequiométricos e Fatores de Emissão. A escolha de uma 
dessas alternativas de monitoramento depende da disponibilidade do método, confiabilidade 
dos dados e informações e custos.

Amostragem em chaminé é um procedimento que se utiliza para avaliar as características 
dos fluxos gasosos industriais e determinar qualitativa e quantitativamente os poluentes 
gerados em processos e atividades industriais.

No contexto do Termo de Referência para Monitoramento de Emissões Atmosféricas 
(PMEA)  são adotadas as seguintes definições: 

 y Acreditação: atestação de terceira parte relacionada a um organismo de avaliação da 
conformidade, comunicando a demonstração formal de sua competência para realizar 
tarefas específicas de avaliação da conformidade. Representa o reconhecimento 
formal da competência de um Organismo de Avaliação da Conformidade, ora 
denominado OAC, para o desenvolvimento de tarefas específicas, segundo requisitos 
pré-estabelecidos. Neste caso, o OAC refere-se ao Laboratório de Ensaios. 

 y Amostragem Isocinética: amostragem realizada em condições tais que o fluxo de gás 
na entrada do equipamento de amostragem tenha a mesma velocidade que o fluxo de 
gás que se pretende analisar. A amostragem é válida somente se o valor encontrado 
estiver na faixa de 90 a 110 %. 

 y Análise: caracterização da natureza de uma amostra. 

 y Automonitoramento: monitoramento de emissão pelo responsável da própria fonte 
fixa, devidamente definido e acordado com o CETESB. 

 y Balanço de massa: forma de monitoramento que consiste em quantificar a entrada, a 
saída, a acumulação, a geração ou a destruição da substância de interesse, calculando, 
por diferença, a emissão desta para o meio ambiente. 

 y Calibração: conjunto de operações que estabelece, sob condições específicas, as 
diferenças sistemáticas que podem existir entre os valores do parâmetro a ser medido 
e aqueles indicados pelo sistema de medição. 

 y Capacidade Nominal: quantidade que uma unidade é capaz de produzir pelo seu 
projeto nas condições normais de operação.

 y Concentração: quantidade do poluente no fluxo gasoso, expressa em miligramas 
por unidade de vazão de gás (mg/Nm3 e/ou mg/m3) ou, em correlação volumétrica 
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(ppmv), referida às condições normais de temperatura e pressão (CNTP), em base 
seca e, quando aplicável, na condição referencial de oxigênio estabelecida. 

 y Condições Normais (N): condições normais de temperatura e pressão, o que equivale 
a 1 atm., ou 760 mmHg e 0°C ou a 1 atm., ou 760 mmHg e 273 K ou a 1 atm. ou 760 
mmHg e 492 R. 

 y  Condições Típicas de Operação: condição de operação da unidade que prevalece na 
maioria das horas operadas.

 y Controle de Qualidade Analítica (CQA): conjunto de medidas contidas na metodologia 
analítica para assegurar que o processo analítico e seus resultados estão sob controle. 

 y Enxofre reduzido total (ERT): compostos de enxofre, medidos como um todo, referindo-
se principalmente ao gás sulfídrico e às mercaptanas, expressos como dióxido de 
enxofre (SO2) 

 y Erro de medição: a quantidade pela qual um resultado, observado ou aproximado, 
difere da verdade ou exatidão. Resultados típicos de uma medida incorreta ou 
imprecisa de um parâmetro. 

 y Fator de emissão: o valor representativo que relaciona a massa de um poluente 
específico lançado para a atmosfera com uma quantidade específica de material ou 
energia processado, consumido ou produzido (massa/unidade de produção), com o 
objetivo de estimar a emissão.

 y Fluxo Ciclônico: fluxo gasoso no qual as linhas de fluxo não são paralelas ao eixo 
longitudinal do duto ou chaminé. 

 y Limite de Detecção (LD): a menor quantidade de um determinado composto detectável 
por um tipo de análise laboratorial.

 y Limite de Percepção de Odor (LPO): concentração de uma substância no ar ambiente 
a partir da qual ela passa a ser perceptível pelo olfato humano. 

 y Limite de Quantificação (LQ): a menor quantidade de um determinado composto 
quantificável por um tipo de análise laboratorial.

 y Limite máximo de emissão (LME): quantidade máxima de poluentes permissível de 
ser lançada para a atmosfera por fontes fixas.

 y Monitoramento Contínuo in-situ (ou em linha): instrumentos de leituras contínuas, 
em que a célula de medição é colocada no próprio duto, tubulação ou fluxo. Esses 
instrumentos não necessitam extrair amostras para análise e são normalmente 
baseadas em propriedade óticas. Manutenção e calibração periódicas desses 
equipamentos são essenciais. 

 y Monitoramento Contínuo on-situ (ou extrativo): instrumentos de leituras contínuas. 
Esse tipo de instrumento extrai ao longo da linha de amostragem uma amostra da 
emissão, a qual é direcionada para uma estação de medição, onde a amostra é então 
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analisada continuamente. A estação de medição pode ser remota (fora do duto), 
devendo ser tomado cuidado com a integridade da amostra e sua preservação.

 y Plena carga: condição de operação em que é utilizada pelo menos 90% da capacidade 
nominal.

 y Substância Interferente: substância presente no material sob investigação, ou outro, o 
qual por sua presença induz variações na resposta no sistema de medição.

 y Taxa de emissão: quantidade em massa de poluente emitido por unidade de tempo, 
expressa em quilogramas por hora (kg/h) ou grama por segundo (g/s). 

 y Técnica Analítica: Conjunto de procedimentos caracterizado pelo seu princípio científico 
de medição, utilizados para a determinação do analito de interesse. São exemplos 
de técnicas analíticas usuais: titrimetria, gravimetria, técnicas eletroanalíticas, 
cromatografia gasosa, espectrometria, dentre outras.

 y Validação: confirmação do resultado final de um processo de monitoramento. Envolve 
tipicamente revisão de todos os passos de obtenção dos dados (como a determinação 
do fluxo, amostragem, medidas, processamento dos dados, etc.) pela comparação 
deles com métodos relevantes, normas, boas práticas, estado da arte, etc. 

 y Valor estimado: resultado de uma emissão, usando fator de emissão, cálculos ou 
parâmetros indiretos. 

 y Vazão de Gás: quantidade de efluente gasoso passando através de um duto ou chaminé 
por unidade de tempo, expressa em metros cúbico por hora (m3/h) na condição de 
medição e/ou em metros cúbico por hora, nas condições normais de temperatura e 
pressão (Nm3/h).

CAPÍtuLo 4

A poluição sonora refere-se ao efeito danoso provocado por sons em determinado volume 
que superem os níveis considerados normais para os seres humanos. Diferentemente de 
outros tipos de poluição, a poluição sonora não deixa resíduo, possui um menor raio de 
ação e é percebida somente por um sentido: a audição. Tudo isso faz com que muitos 
subestimem seus efeitos, ainda que ela possa trazer graves danos à saúde humana e de 
outros animais

O som é definido como a compressão mecânica ou onda mecânica que se propaga de forma 
circuncêntrica em meios que tenham massa e elasticidade, sejam eles sólidos, líquidos ou 
gasosos. 

Sons de qualquer natureza podem se tornar prejudiciais à saúde ou mesmo insuportáveis 
quando emitidos em grande volume e, nesses casos, diz-se que determinado som possui 
nível elevado de pressão sonora, ou elevada intensidade. 
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O ruído sonoro, em geral, é o som prejudicial à comunicação, por ser constituído por grande 
número de vibrações acústicas com relações de amplitude e fase muito altas, o que torna o 
seu nível de pressão sonoro bastante elevado prejudicando assim os seres vivos em geral.

A perda da audição é o efeito mais frequentemente associado a qualquer som, seja ele 
ruidoso ou não, musical ou não, que possua níveis elevados de pressão sonora, ou seja, 
que ultrapasse os limites de tolerância cientificamente já estabelecidos para o ouvido 
humano, para a maioria das pessoas, de forma gaussiana. Esses limites de tolerância 
estão explicitados em diversas tabelas que relacionam os níveis de pressão sonora de 
sons, ruidoso ou não, e o tempo em que, sendo ultrapassado por alguém que se exponha 
ao mesmo, se poderá sofrer lesões auditivas.

Entende-se por exposição o contacto de forma desprotegida a determinados níveis de 
pressão sonora por tempo e dose suficientes para provocar a lesão auditiva (quando são 
ultrapassados os limites de tolerância estabelecidos).

Tecnicamente, não só o ruído como qualquer som, quer tenha significado ou não, quer 
contenha mensagem ou não, possui uma determinável quantidade de energia que pode 
ser proveniente de processos ou atividades e que se propaga pelo ambiente em forma de 
ondas, desde a fonte produtora até o ouvido do receptor com uma velocidade determinável 
e variando sua intensidade e pressão na dependência da distância e do meio físico.

São listados a seguir alguns sons considerados como ruídos simples do nosso dia-a-dia 
e seu nível sonoro em decibéis (dB). A partir do nível de pressão sonora de 85 dB são 
potencialmente danosos aos ouvidos, se o contacto com esses sons, sejam eles ruidosos 
ou não, durar mais de 480 minutos (8 horas):

 y o ruído de uma sala de estar chega a 40dB;
 y um grupo de amigos conversando em tom normal chega a 55dB;
 y o ruído de um escritório chega a quase 64dB;
 y um caminhão pesado em circulação chega a 74dB;
 y em creches foram encontrados níveis de ruído superiores a 75dB;
 y o tráfego de uma avenida de grande movimento pode chegar aos 85dB;
 y trios eléctricos num carnaval fora de época tem em média de 110 dB;
 y o tráfego de uma avenida com grande movimento em obras com britadeiras até 

120dB;
 y bombas recreativas podem proporcionar até 140dB;
 y discoteca a intensidade sonora chega até 130dB. 
 y um estádio cheio de vuvuzelas pode chegar até 140dB

Existem como medidas de controle de ruído a eliminação das fontes de ruído, o afastamento 
das fontes e equipamento de proteção individual. A eliminação de uma fonte de ruído ou o 
afastamento dela constitui a forma mais eficaz e deve sempre ser considerada quando do 
licenciamento de novas instalações. 

Controle do ruído na fontedeve constituir uma das principais prioridades dos programas 
de gestão do ruído e incidir na concepção e na manutenção quer do equipamento quer 
das instalações. A aplicação de materiais mais atenuadores do ruído, como revestimentos 
de borracha, em silos, transportadores e vibradores, em determinadas circunstâncias, a 
redução ativa do ruído, a realização de manutenções preventivas, uma vez que o desgaste 
das peças pode provocar a alteração dos níveis de ruído.
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No caso do ruído não poder ser convenientemente controlado na fonte, podem ser tomadas 
medidas complementares no sentido de reduzir a exposição ao ruído. Estas medidas podem 
incluir a alteração de local.

Modelos mátemáticos que estimam o ruído a ser gerado por um novo empreendimento ou 
nova fonte são ferramentas utilizadas no licenciamento ambiental e requeridos em legislação 
e permitem uma gestão ambiental de forma a prevenir os incômodos ocasionados por ruído.

Vibração é um movimento periódico tal como a oscilação de uma partícula, sistema de 
partículas ou de um corpo rígido em torno de uma posição de equilíbrio

As vibrações mecânicas podem ser medidas em aceleração (unidade SI: metros por 
segundo ao quadrado), velocidade (unidade SI: metros por segundo) ou deslocamento 
(unidade SI: metros).

As ações da CETESB voltadas às questões de ruído e vibração passam por avaliações e 
estudos prévios a implantação de empreendimentos que requerem um Relatório Ambiental 
Preliminar (RAP) ou Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para o seu licenciamento 
prévio.

Para os demais empreendimentos, as ações da CETESB englobam exigências técnicas 
para o controle de emissão de ruído e vibração, monitoramentos periódicos e renovação 
da licença de operação da empresa que variam de dois a cinco anos. Independente da 
validade da licença de operação, a CETESB atua a partir de reclamações ou denúncias por 
parte da população realizando avaliações de ruído e vibrações sempre no reclamante ou 
outro receptor mais próximo.

As ações da CETESB se baseiam na Lei Estadual 997/76 e o Decreto 8468/76 e suas 
alterações, utilizando o disposto que as indústrias devem sempre atender ao critério de 
melhor tecnologia prática disponível e não causar impacto a população circunvizinha ao 
empreendimento. Para ruído, a CETESB aplica a Resolução CONAMA 01/90 que define 
o uso dos critérios e níveis de ruído estabelecidos na Norma NBR 10.151 da ABNT.  Para 
vibração, são utilizados os valores estabelecidos em Decisão de Diretoria nº 215/2007/E da 
CETESB, publicado no Diário Oficial Estado de São Paulo – Caderno Executivo I (Poder 
Executivo, Seção I), do dia 26/03/2008.

CAPÍtuLo 5

Emissão pode ser definido como o lançamento na atmosfera de qualquer forma de matéria 
sólida, líquida ou gasosa. Sendo que emissão fugitiva trata-se de lançamento difuso na 
atmosfera de qualquer forma de matéria sólida, líquida ou gasosa, efetuado por uma fonte 
desprovida de dispositivo projetado para dirigir ou controlar seu fluxo e emissão pontual.

O Controle de emissões consiste de procedimentos destinados à redução ou à prevenção 
da liberação de poluentes para a atmosfera e implantação de equipamento de controle de 
poluição do ar, que é dispositivo que reduz as emissões atmosféricas.

Melhor tecnologia prática disponível é considerada como o mais efetivo e avançado estágio 
tecnológico no desenvolvimento da atividade e seus métodos de operação, o qual indica 
a sustentabilidade prática disponível de uma particular técnica para providenciar, em 
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princípio, a base para atender o limite de emissão estabelecido para prevenir ou, onde não 
for praticável, reduzir as emissões e o impacto ao meio ambiente.

Os equipamentos de controle mais usuais, e suas características, são listados a seguir:

tabela I - desCrIção suCIntA dAs téCnICAs PArA o ControLe dAs emIssões 
PArA A AtmosferA

técnica ou eCP Poluente finalidade

Filtro de tecido MP

Os filtros de mangas são feitos de tecido poroso ou feltro 
através do qual os gases são forçados a passar para que 
as partículas sejam removidas. A utilização de um filtro 
de mangas requer a seleção de um material de filtração 
adequado às características dos gases residuais e à 
temperatura máxima de operação.

Lavador de

gases
MP e SOx

Os compostos gasosos são dissolvidos num líquido 
adequado (água ou solução alcalina). Pode efetuar-se a 
remoção simultânea de compostos sólidos e gasosos. A 
jusante do lavador, os gases libertados são saturados com 
água e é necessária uma separação das gotículas antes de 
descarregar os gases libertados. O líquido resultante tem 
de ser tratado por um processo de tratamento de águas 
residuais e a matéria insolúvel é recolhida por sedimentação 
ou filtração

Lavador de gases 
tipo venturi MP e SOx

O Lavador tipo Venturi é concebido para utilizar a energia a 
partir do fluxo de entrada de gás para atomizar o líquido a 
ser usado para absorver e abater os poluentes Um lavador 
venturi consiste em três seções: uma seção convergente, 
uma seção de garganta, e uma secção divergente. 

O fluxo de gás de entrada entra na seção convergente e, 
como a área diminui, a velocidade do gás aumenta (em 
conformidade com a equação de Bernoulli). A solução de 
lavagem é introduzida, quer na garganta, ou na entrada da 
à seção convergente.

O gás é forçado a mover-se a velocidades extremamente 
elevadas na seção pequena da garganta. Partícula e 
remoção de gás ocorrem na seção da garganta onde o 
fluxo do gás se mistura com a névoa da solução. A corrente 
de entrada em seguida, sai através da seção divergente, 
onde é forçado a abrandar.

Pré-aquecimento do 
ar de combustão NOx

O ar de combustão passa por um pré-aquecimento por meio 
de trocadores de calor antes de ser inserido na câmara de 
combustão

Precipitador 
Eletrostático (ESP) MP

Os precipitadores eletrostáticos funcionam de modo que as 
partículas são carregadas e separadas por influência de um 
campo elétrico. Podem funcionar numa gama variada de 
condições
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Queimadores tipo 
LowNOx NOx

A tecnologia dos queimadores baseia-se no princípio 
de redução das temperaturas máximas da chama, 
retardando, mas completando a combustão, e aumentando 
a transferência de calor (maior capacidade de emissão de 
chama). Pode ser associada a uma alteração do desenho 
da câmara de combustão do forno.

Queimadores tipo Ultra-LowNOx (ULNB) incorporam a 
combustão por etapas (ar/combustível) e a recirculação 
dos gases de combustão.

Os queimadores tipo seco com baixas emissões de NOx 
(Dry LowNOx – DLNB) são utilizados para turbinas a gás.

Recirculação 
dos gases de 
combustão

NOx

Reinjeção dos gases do forno na chama, para reduzir o 
teor de oxigénio e, consequentemente, a temperatura da 
chama. Utilização de queimadores especiais que utilizam a 
recirculação interna dos gases de combustão para arrefecer 
a base das chamas e reduzir o teor de oxigénio na parte 
mais quente destas

Redução catalítica 
seletiva (SCR) NOx

Redução do NOx para nitrogênio em um leito catalítico, 
por meio de reação com amoníaco (regra geral, solução 
aquosa, a uma temperatura ótima de operação entre 300 
ºC e 450 ºC).

Podem ser aplicadas uma ou duas camadas de leito 
catalítico a fim de se obter uma redução maior de NOx.

Redução não 
catalítica seletiva 
(SNCR)

NOx

Redução de NOx para nitrogênio, por meio de um reação 
com amônia ou ureia a alta temperatura.

Para otimizar a reação, a temperatura deve ser mantida 
entre 900 a 1050 °C.

Torre de carvão 
ativado

HCT 
(COVs)

Filtragem de carbono é um método de filtragem que utiliza 
um leito de carvão ativado para remover os contaminantes 
e impurezas, utilizando absorção química.

O carvão ativado funciona por meio de um processo 
chamado de adsorção, em que as moléculas poluentes no 
líquido a ser tratado fiquem presas no interior da estrutura 
dos poros do substrato de carbono. 
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Tabela I - DESCRIÇÃO SUCINTA DAS TÉCNICAS PARA O CONTROLE DAS EMISSÕES 
PARA A ATMOSFERA* 

Técnica ou ECP Poluente Finalidade 

Filtro de tecido MP 

Os filtros de mangas são feitos de tecido poroso ou feltro através do 

qual os gases são forçados a passar para que as partículas sejam 

removidas. A utilização de um filtro de mangas requer a seleção de 

um material de filtração adequado às características dos gases 

residuais e à temperatura máxima de operação. 

Lavador de 

gases 
MP e SOx 

Os compostos gasosos são dissolvidos num líquido adequado (água 

ou solução alcalina). Pode efetuar-se a remoção simultânea de 

compostos sólidos e gasosos. A jusante do lavador, os gases 

libertados são saturados com água e é necessária uma separação 

das gotículas antes de descarregar os gases libertados. O líquido 

resultante tem de ser tratado por um processo de tratamento de 

águas residuais e a matéria insolúvel é recolhida por sedimentação 

ou filtração 

Lavador de gases 

tipo venturi 
MP e SOx 

O Lavador tipo Venturi é concebido para utilizar a energia a partir do 

fluxo de entrada de gás para atomizar o líquido a ser usado para 

absorver e abater os poluentes Um lavador venturi consiste em três 

seções: uma seção convergente, uma seção de garganta, e uma 

secção divergente.  

O fluxo de gás de entrada entra na seção convergente e, como a 

área diminui, a velocidade do gás aumenta (em conformidade com a 

equação de Bernoulli). A solução de lavagem é introduzida, quer na 

garganta, ou na entrada da à seção convergente. 

O gás é forçado a mover-se a velocidades extremamente elevadas 

na seção pequena da garganta. Partícula e remoção de gás ocorrem 

na seção da garganta onde o fluxo do gás se mistura com a névoa 

da solução. A corrente de entrada em seguida, sai através da seção 

divergente, onde é forçado a abrandar. 

Pré-aquecimento do 

ar de combustão 
NOx 

O ar de combustão passa por um pré-aquecimento por meio de 

trocadores de calor antes de ser inserido na câmara de combustão 

Precipitador 

Eletrostático (ESP) 
MP 

Os precipitadores eletrostáticos funcionam de modo que as 

partículas são carregadas e separadas por influência de um campo 

elétrico. Podem funcionar numa gama variada de condições 
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Técnica ou ECP Poluente Finalidade 

Queimadores tipo 

LowNOx 
NOx 

A tecnologia dos queimadores baseia-se no princípio de redução das 

temperaturas máximas da chama, retardando, mas completando a 

combustão, e aumentando a transferência de calor (maior 

capacidade de emissão de chama). Pode ser associada a uma 

alteração do desenho da câmara de combustão do forno. 

Queimadores tipo Ultra-LowNOx (ULNB) incorporam a combustão 

por etapas (ar/combustível) e a recirculação dos gases de 

combustão. 

Os queimadores tipo seco com baixas emissões de NOx (Dry 

LowNOx – DLNB) são utilizados para turbinas a gás. 

Recirculação dos 

gases de combustão 
NOx 

Reinjeção dos gases do forno na chama, para reduzir o teor de 

oxigénio e, consequentemente, a temperatura da chama. Utilização 

de queimadores especiais que utilizam a recirculação interna dos 

gases de combustão para arrefecer a base das chamas e reduzir o 

teor de oxigénio na parte mais quente destas 

Redução catalítica 

seletiva (SCR) 
NOx 

Redução do NOx para nitrogênio em um leito catalítico, por meio de 

reação com amoníaco (regra geral, solução aquosa, a uma 

temperatura ótima de operação entre 300 ºC e 450 ºC). 

Podem ser aplicadas uma ou duas camadas de leito catalítico a fim 

de se obter uma redução maior de NOx. 

Redução não 

catalítica seletiva 

(SNCR) 

NOx 

Redução de NOx para nitrogênio, por meio de um reação com 

amônia ou ureia a alta temperatura. 

Para otimizar a reação, a temperatura deve ser mantida entre 900 a 

1050 °C. 

Torre de carvão 

ativado 

HCT 

(COVs) 

Filtragem de carbono é um método de filtragem que utiliza um leito 

de carvão ativado para remover os contaminantes e impurezas, 

utilizando absorção química. 

O carvão ativado funciona por meio de um processo chamado de 

adsorção, em que as moléculas poluentes no líquido a ser tratado 

fiquem presas no interior da estrutura dos poros do substrato de 

carbono.  
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Técnica ou ECP Poluente Finalidade 

Ciclones MP 

Os ciclones são equipamentos que utilizam a força centrífuga para 

separar partículas maiores do que 10 μm do efluente gasoso. Nos 

ciclones a entrada do fluxo gasoso pode ser tangencial (mais 

comum) ou axial. Podem ser utilizados como pré-coletores ou coletor 

principal. Também são usados equipamentos chamados de 

multiciclones (providos internamente de um conjunto de ciclones 

menores dispostos em série e em paralelo) para retenção de 

material particulado. O material particulado coletado pode retornar ao 

processo ou ser disposto de maneira adequada. 

Biofiltros 

COVs 

H2S 

odor 

Os compostos gasosos passam por um meio filtrante (sólido) onde 

ficam adsorvidos e onde ocorre a biodegradação por 

microrganismos. O meio filtrante pode ser natural (como casca de 

madeira, composto de lixo, etc), onde os microrganismos já 

pertencem ao meio ou sintético (espuma de poliuretano, carvão 

ativado, lã de vidro, etc) onde os microrganismos são inoculados. Os 

componentes gasosos poder ter uma biodegradabilidade variável (de 

alta a baixa). Normalmente, esses equipamentos são utilizados para 

tratamento de substâncias odoríferas orgânicas ou inorgânicas. Não 

são esperados gases residuais resultantes da biodegradação.  

Incinerador térmico 

de gases 

COVs 

H2S 

odor 

No incinerador térmico ocorre a combustão controlada pela 

passagem do poluente diretamente por uma chama, em alta 

temperatura, provida por combustível auxiliar, normalmente gasoso. 

Essa queima pode destruir o componente gasoso de interesse ou 

gerar outros componentes gasosos menos perigosos ou tóxicos, 

como material particulado, NOx, CO, CO2, SOx, entre outros. Não 

deve ser usada para compostos clorados. 

Os incineradores térmicos são providos de recuperadores de calor 

(regenerativos (ex. cerâmicos) ou recuperativos (ex. trocador de 

calor)), que utilizam a temperatura dos gases incinerados na câmara 

de combustão para pré-aquecimento dos gases que estão entrando 

no sistema. 

Em bora nos flares (tochas) ocorra a combustão direta dos gases, os 

mesmos não são considerados equipamentos de controle de 

poluição do ar, mas equipamentos de segurança da planta. 

Técnica ou ECP Poluente Finalidade 

Queimadores tipo 

LowNOx 
NOx 

A tecnologia dos queimadores baseia-se no princípio de redução das 

temperaturas máximas da chama, retardando, mas completando a 

combustão, e aumentando a transferência de calor (maior 

capacidade de emissão de chama). Pode ser associada a uma 

alteração do desenho da câmara de combustão do forno. 

Queimadores tipo Ultra-LowNOx (ULNB) incorporam a combustão 

por etapas (ar/combustível) e a recirculação dos gases de 

combustão. 

Os queimadores tipo seco com baixas emissões de NOx (Dry 

LowNOx – DLNB) são utilizados para turbinas a gás. 

Recirculação dos 

gases de combustão 
NOx 

Reinjeção dos gases do forno na chama, para reduzir o teor de 

oxigénio e, consequentemente, a temperatura da chama. Utilização 

de queimadores especiais que utilizam a recirculação interna dos 

gases de combustão para arrefecer a base das chamas e reduzir o 

teor de oxigénio na parte mais quente destas 

Redução catalítica 

seletiva (SCR) 
NOx 

Redução do NOx para nitrogênio em um leito catalítico, por meio de 

reação com amoníaco (regra geral, solução aquosa, a uma 

temperatura ótima de operação entre 300 ºC e 450 ºC). 

Podem ser aplicadas uma ou duas camadas de leito catalítico a fim 

de se obter uma redução maior de NOx. 

Redução não 

catalítica seletiva 

(SNCR) 

NOx 

Redução de NOx para nitrogênio, por meio de um reação com 

amônia ou ureia a alta temperatura. 

Para otimizar a reação, a temperatura deve ser mantida entre 900 a 

1050 °C. 

Torre de carvão 

ativado 

HCT 

(COVs) 

Filtragem de carbono é um método de filtragem que utiliza um leito 

de carvão ativado para remover os contaminantes e impurezas, 

utilizando absorção química. 

O carvão ativado funciona por meio de um processo chamado de 

adsorção, em que as moléculas poluentes no líquido a ser tratado 

fiquem presas no interior da estrutura dos poros do substrato de 

carbono.  
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Técnica ou ECP Poluente Finalidade 

Incinerador catalítico 

de gases 

COVs 

H2S 

odor 

No incinerador catalítico ocorre a combustão do poluente pela 

passagem do mesmo diretamente para pré-aquecimento por uma 

chama, provida por combustível auxiliar, normalmente gasoso e 

depois por um catalisador, onde ocorre uma reação de superfície, 

que é exotérmica. Essa queima pode destruir o componente gasoso 

de interesse ou gerar outros componentes gasosos menos perigosos 

ou tóxicos, como material particulado, NOx, CO, CO2, SOx, entre 

outros.  

Os incineradores catalíticos também podem ser providos de 

recuperadores de calor (regenerativos ou recuperativos) para  utilizar 

a temperatura dos gases incinerados na câmara de combustão para 

pré-aquecimento dos gases que estão entrando no sistema. 

Os catalisadores utilizados são de metais nobres (como paládio, 

platina, tungstênio, entre outros). Após o catalisador ser desativado, 

o mesmo deve ser disposto adquadamente como resíduo. 

Torre de absorção 
SOx 

Cl2 

Nesse processo, há tranferência do poluente da fase gasosa para a 

fase líquida. A absorçaõ pode ser física, quando o líquido utilizado 

for a água ou abssorção química, quando for utilizada uma solução 

alcalina ou ácida, ocorrendo uma reação química, como uma 

neutralização. Há vários tipos de torres, dentre elas podem ser 

citadas as colunas com recheio, que são tuilizados para aumentar a 

área de contaro entre o gás e o líquido de lavagem; as torres de 

pratos, nas quais os borbulhadores têm essa função e as torres de 

spray. O contato entre o líquido e o gás ocorre em contracorrente 

(mais usual). O líquido de lavagem pode ser recirculado, desde que 

haja controle de sua saturação. O efluente líquido resultante desse 

processo pode ser tratado por um processo de tratamento de águas 

residuárias ou pode ser reutilizado no processo (possível com uso de 

absorção física). A saída do sistema deve ser provida de separador 

de gotas para evitar arraste de líquido para a atmosfera. 
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Técnica ou ECP Poluente Finalidade 

Condensador COVs 

O condensador é concebido para realizar a conversão do poluente 

gasoso da fase vapor para a fase líquida, pelo aumento de pressão 

ou redução de tempertura. A condensação pode ser por via direta 

(um líquido em baixa temperatura entra em contaro direto com os 

gases promovendo a condensação do poluente que está no estado 

de vapor) ou por via indireta (onde o líquido em baixa temperatura 

não entra em contato com o efluente gasoso, sendo usualmente 

utilizado um trocador do tipo casco tubo para essa operação). A 

vantagem desse sistema é a recuperação do poluente, que pode ser 

reutilizado no processo. 

 
* Esta tabela contempla a continuação da apresentada no Volume I, Introdução, que 
reproduzimos para melhor entendimento 

Técnica ou ECP Poluente Finalidade 

Incinerador catalítico 

de gases 

COVs 

H2S 

odor 

No incinerador catalítico ocorre a combustão do poluente pela 

passagem do mesmo diretamente para pré-aquecimento por uma 

chama, provida por combustível auxiliar, normalmente gasoso e 

depois por um catalisador, onde ocorre uma reação de superfície, 

que é exotérmica. Essa queima pode destruir o componente gasoso 

de interesse ou gerar outros componentes gasosos menos perigosos 

ou tóxicos, como material particulado, NOx, CO, CO2, SOx, entre 

outros.  

Os incineradores catalíticos também podem ser providos de 

recuperadores de calor (regenerativos ou recuperativos) para  utilizar 

a temperatura dos gases incinerados na câmara de combustão para 

pré-aquecimento dos gases que estão entrando no sistema. 

Os catalisadores utilizados são de metais nobres (como paládio, 

platina, tungstênio, entre outros). Após o catalisador ser desativado, 

o mesmo deve ser disposto adquadamente como resíduo. 

Torre de absorção 
SOx 

Cl2 

Nesse processo, há tranferência do poluente da fase gasosa para a 

fase líquida. A absorçaõ pode ser física, quando o líquido utilizado 

for a água ou abssorção química, quando for utilizada uma solução 

alcalina ou ácida, ocorrendo uma reação química, como uma 

neutralização. Há vários tipos de torres, dentre elas podem ser 

citadas as colunas com recheio, que são tuilizados para aumentar a 

área de contaro entre o gás e o líquido de lavagem; as torres de 

pratos, nas quais os borbulhadores têm essa função e as torres de 

spray. O contato entre o líquido e o gás ocorre em contracorrente 

(mais usual). O líquido de lavagem pode ser recirculado, desde que 

haja controle de sua saturação. O efluente líquido resultante desse 

processo pode ser tratado por um processo de tratamento de águas 

residuárias ou pode ser reutilizado no processo (possível com uso de 

absorção física). A saída do sistema deve ser provida de separador 

de gotas para evitar arraste de líquido para a atmosfera. 
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