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RESUMO 

 

O processo produtivo oriundo das indústrias cerâmicas é responsável pelo 

lançamento de toneladas de poluentes na atmosfera anualmente, provocando um 

grande impacto na condição ideal dos ares externos e internos ao empreendimento. 

A emissão desses gases na atmosfera, em concentrações acima dos limites 

estipulados pelos órgãos regulamentadores, pode causar sérios danos resultando em 

inúmeros prejuízos sociais e econômicos. Dentre eles, podemos destacar a 

deterioração de materiais devido a reações desses rejeitos junto a outros 

componentes atmosféricos, a inserção de elementos exógenos aos ecossistemas que 

abalam as estruturas da fauna e da flora e a deterioração da saúde da população que 

reside e trabalha nas proximidades. O objetivo desse trabalho consiste em avaliar e 

quantificar a concentração de poluentes das emissões geradas pelas fontes 

estacionárias ou fontes fixas como também são conhecidas, de uma indústria 

cerâmica em Itaboraí, onde os contaminantes identificados no decorrer da pesquisa 

são provenientes de um forno de queima de cerâmica que utiliza como combustível 

resíduos de madeira, as amostras são retiradas por meio da amostragem isocinética 

da chaminé para posterior análise. Os dados obtidos são comparados com os 

parâmetros pré-estabelecidos pela legislação vigente. Para tal, realizou-se um 

monitoramento, afim de identificar a concentração de Material Particulado (MP), 

Monóxido de Carbono (CO) e Óxidos de Nitrogênio (NOx) produzido pela indústria e 

emitido para a atmosfera.  Na análise dos resultados do forno de queima de cerâmica, 

pode-se analisar o diagnóstico da fonte de emissão e identificar se ele estava em 

concordância com os limites de emissão atmosférica estipulado pela Resolução 

CONAMA 436, respeitando as normas técnicas e a legislação em vigor. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Amostragem Isocinética, Limites de Emissão Atmosférica, 

Poluentes atmosféricos, Itaboraí. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The production process originating from the ceramic industries is responsible for the 

release of tons of pollutants into the atmosphere annually, causing a great impact on 

the ideal condition of the external and internal air of the enterprise. The emission of 

these gases into the atmosphere, in concentrations above the limits stipulated by 

Organs regulatory agencies, can cause serious damage resulting in countless social 

and economic losses. Among them, we can highlight the deterioration of materials due 

to the reactions of these tailings together with other atmospheric components, the 

insertion of elements exogenous to ecosystems that affect the structures of fauna and 

flora and the deterioration of the health of the population that resides and works in the 

vicinity. The objective of this work is to evaluate and quantify the concentration of 

pollutants from the emissions generated by stationary sources or fixed sources as they 

are also known, of a ceramic industry in Itaboraí, where the contaminants identified 

during the research come from a kiln for burning. ceramic that uses wood residues as 

fuel, the samples are taken by means of isokinetic sampling from the chimney for 

further analysis. The obtained data are compared with the parameters pre-established 

by the current legislation. To this end, monitoring was carried out in order to identify 

the concentration of Particulate Material (PM), Carbon Monoxide (CO) and Nitrogen 

Oxides (NOx) produced by the industry and emitted into the atmosphere. In the 

analysis of the results of the ceramic firing oven, it is possible to analyze the diagnosis 

of the emission source and identify whether it was in agreement with the limits of 

atmospheric emission stipulated by CONAMA Resolution 436, respecting the technical 

norms and the legislation in force. 

 

KEYWORDS: Isokinetic Sampling, Atmospheric Emission Limits, Air Pollutants, 

Itaboraí. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A ação antrópica é uma das causas de impactos no meio ambiente. O consumo 

dos recursos naturais, sejam eles renováveis ou não, de forma cada vez mais voraz 

tem levado a problemas climáticos, sociais, econômicos e ambientais que, caso não 

recebam a devida atenção, poderão se agravar a cada dia. “O impacto das atividades 

humanas sobre o planeta em uma escala global e seu papel central em mudanças 

ambientais, geológicas e biológicas, levaram ao reconhecimento do homem como 

uma força geológica capaz de alterar o equilíbrio da Terra” (SILVA et al., 2018). 

O aumento do consumismo e, por consequência, da exploração dos recursos 

naturais, cobra do meio ambiente uma competência que ele não é capaz de atender 

naturalmente. Em um primeiro momento de reflexão seriamos levados a pensar que 

as novas tecnologias levariam a formas de produção mais eficientes e que os produtos 

demandariam menores quantidades de recursos e energia. Porém, o que vemos na 

prática é que, de modo geral, as indústrias estão buscando sempre mais matéria-

prima, apesar de novas técnicas produtivas e de processos de reciclagem e ou de 

estímulo a logística reversa. Silva et al. (2018), apontam essa questão como um ciclo 

constante: “a maioria dessas mudanças estão relacionadas ao crescimento 

populacional, ao avanço tecnológico e ao aumento no uso da energia e outros 

recursos naturais”. 

O monitoramento de chaminés e dutos ocorre de forma a quantificar a 

concentração de poluentes emitidos para a atmosfera terrestre. “O monitoramento das 

emissões atmosféricas provenientes de processos industriais se constitui em uma 

atividade de grande importância no controle da poluição atmosférica” (FONSECA, 

2007). Conforme a Lei n° 3467/2000, quando observadas condições atenuantes ou 

agravantes ao meio ambiente, o potencial poluidor poderá ser punido através de 

advertência, multas simples ou diárias, apreensão, suspensão da venda ou fabricação 

do produto, embargo de obras, suspensão parcial ou total das atividades, interdição 

do estabelecimento, entre outros. (INEA, 2000).  O monitoramento serve como 

instrumento para que os órgãos ambientais tenham controle das emissões e assim 

possam fiscalizar os empreendimentos, além de exigir que as empresas apresentem 

relatórios técnicos ambientais periódicos com informações pertinentes as emissões 

atmosféricas (INEA, 2010).  
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É possível cobrar medidas preventivas e corretivas para uma ampla gama de 

indústrias de diversos ramos que emitem diariamente poluentes nocivos ao ambiente, 

incluindo usinas de asfalto, fábricas de cimento, indústria farmacêutica, termoelétricas, 

hotéis, hospitais, cerâmicas e diversos outros segmentos que contribuem para o 

impacto sofrido pela atmosfera e os danos causados à saúde da população que habita 

em torno dessas fábricas.  

Entretanto, é necessário determinar as responsabilidades por força de Lei 

conforme o Direito Ambiental, segundo a Política Nacional do Meio Ambiente, no 

artigo 14º, § 1º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981:  

 
Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, 
estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela 
degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:(...) IV - à 
suspensão de sua atividade. § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades 
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da 
União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente (BRASIL, 1981). 

 

Assim, as empresas poderão ser responsabilizadas legalmente por eventuais 

danos causados, podendo receber multas ou possuir sua licença de operação 

revogada. A amostragem isocinética apresenta resultados precisos em relação a 

quantificação de contaminantes. É necessário que a amostra coletada esteja na 

mesma velocidade do fluxo gasoso da chaminé de forma a se manter a isocinética 

(NAIME; UTZIG, 2007). 

Esse trabalho foi realizado através de um estudo de caso, referente ao 

monitoramento isocinético de uma indústria cerâmica, localizada no município de 

Itaboraí – RJ, onde foi analisada a emissão gasosa derivada de um forno de queima 

cerâmica, a fim de monitorar os parâmetros emitidos. Foi elaborado um estudo de 

forma quantitativa e qualitativa que através da análise gasosa das concentrações de 

material particulado, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio, onde se determinou, 

através  dos valores obtidos, se estes estavam ou não dentro das conformidades 

legais, comparando-os com os limites permitidos pela CONAMA (Conselho Nacional 

do Meio Ambiente) sendo este o órgão Federal responsável pela legislação da 

qualidade do ar no país, na ausência de uma legislação estadual ou municipal mais 

restritiva foi utilizado como embasamento legal da indústria cerâmica a legislação 
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Federal, a Resolução CONAMA 436, em vigência e que se enquadra as 

características da indústria cerâmica.  

Segundo a Resolução CONAMA 382 (2006), o órgão ambiental licenciador 

pode determinar através de decisões fundamentadas limites de emissão mais ou 

menos restritivos em locais cuja a qualidade do ar apresente maiores ou menores 

concentrações de contaminantes na atmosfera. Ao enquadramento dos limites de 

emissão foi utilizada a resolução CONAMA 436, que estabelece a quantidade máxima 

de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou que apresente 

licença de instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2011). A resolução 

CONAMA 436 atende a necessidade jurídica para a avaliação da indústria de 

cerâmica em questão.  

O trabalho realizado seguindo as normas técnicas de monitoramento ambiental, 

para as coletas e as análises realizadas foram adotados os métodos referentes ao 

INEA (Instituto Nacional do Meio Ambiente) que definem a melhor maneira para se 

determinar os pontos para amostragem em chaminés e dutos de fontes estacionárias, 

para se obter a velocidade média e a umidade do gás na chaminé assim como a 

determinação da concentração de partículas contidas no gás analisado, da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) se utilizou normas para obtenção da 

velocidade e vazão em fontes estacionárias, assim como para a determinação de 

material particulado, e a U.S. EPA (United States Environmental Protection Agency) 

foram utilizadas metodologias para se determinar a concentração de monóxido de 

carbono e óxido de nitrogênio.   

“A verificação do atendimento aos limites de emissão deverá ser efetuada 

conforme métodos de amostragem e análise especificados em normas técnicas 

cientificamente reconhecidas e aceitas pelo órgão ambiental licenciador” (BRASIL, 

2006). Caso as fontes não apresentem resultados favoráveis, serão propostas 

medidas mitigadoras e corretivas, de forma a amenizar o impacto provocado através 

da instalação de equipamentos de controle de emissões que ainda não são utilizados 

pela indústria cerâmica analisada, de forma a minimizar os danos provocados e 

enquadrá-la corretamente a legislação aplicada. Assim, podemos contribuir para uma 

melhor garantia da saúde, segurança e bem-estar de toda a população que habita 

próximo a indústria cerâmica. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Principal  

 

O objetivo principal deste trabalho é monitorar se a emissão atmosférica de 

poluentes resultante dos processos produtivos, realizados na fabricação da 

cerâmica, está de acordo com os padrões e limites de emissões estipulados pelas 

normas técnicas brasileiras e, posteriormente, analisar criticamente o modelo de 

gestão praticado no empreendimento em questão. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Para tanto, os objetivos secundários também serão atendidos na 

produção deste trabalho: 

Identificar a fonte de emissão do ar e os poluentes emitidos pelas 

chaminés do empreendimento estudado, analisar a amostragem isocinética de 

poluentes atmosféricos emitidos pela indústria, verificar se a concentração de 

cada poluente atende ao limite de emissão estabelecido pela legislação vigente e 

analisar o processo produtivo do empreendimento, propondo medidas mitigadoras 

e corretivas, caso o limite de emissão esteja acima do permitido pela norma. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 A Atmosfera 

 

Assim como a litosfera e a hidrosfera, a atmosfera é indispensável para a 

preservação da vida no planeta Terra. Dos processos químicos e físicos que ocorrem 

devido a sua dinâmica natural, resultam a disponibilidade de oxigênio para os seres 

vivos, gás carbônico para a flora, a proteção dos organismos biológicos nocivos aos 

raios ultravioletas e a conservação da temperatura média da Terra em níveis 

favoráveis. Conforme DIAS (2007), é identificada como atmosfera terrestre a camada 

constituída por gases, radiação e material particulado que também são chamados por 

aerossóis, esses componentes envolvem o planeta Terra e se estende por muitos 

quilômetros. A atmosfera terrestre é composta pelas camadas troposfera, 

estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Conforme vai se afastando da 

superfície terrestre, sua composição se torna cada vez mais tênue até que não se 

possa mais distinguir com o meio interplanetário. 

 

3.1.1  Composição da Atmosfera 

 

Os gases presentes na atmosfera não se dissipam de forma fácil em 

consequência da atuação da gravidade e, com isso, exercem uma força chamada 

pressão atmosférica. Em 1643, os discípulos de Galileu Galilei, Evangelista Torricelli 

e Vincenzo, realizaram um experimento que comprovou a variação do peso que a 

atmosfera exerce sobre a superfície terrestre. Conforme Rival (1997) 

 

Torricelli concluiu que as camadas de ar exerciam, com seu peso, uma verdadeira 
pressão sobre o mercúrio da bacia, e que essa pressão mantinha a coluna de 
mercúrio em suspensão no tubo. Foi por essa razão, disse ele, e não por causa 
de um hipotético limite de resistência ao vácuo, que a altura das colunas de água 
estava limitada a dez metros. E provou isso mostrando que a altura da coluna de 
mercúrio (14 vezes mais denso que a água) correspondia a 1/14 da altura máxima 
das colunas de água. Aliás, notou ligeiras variações cotidianas da altura do 
mercúrio na coluna, e concluiu que elas deviam a variações da pressão 
atmosférica. Torricelli acabava de demonstrar o peso do ar e de inventar o 
barômetro, que permite medi-lo. 

 

 Nesse sentido, se faz necessária a classificação dos constituintes da atmosfera 

terrestre quanto ao tipo e a proporção. Os gases em maiores quantidades são o 
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nitrogênio (78,09%) e o oxigênio (20,95%). Em seguida, temos o argônio (0,93%) e o 

dióxido de carbono (0,035%) (RIVAL, 1997).  

O argônio é encontrado em sua forma mais pura, pois se trata de um gás inerte, 

isso quer dizer que ele não reage com outros gases que estão na atmosfera, já o gás 

carbônico é resultante tanto do processo de respiração dos seres vivos como de 

processo de combustão. O vapor d’água também está presente, e tem sua 

concentração diminuída à medida que a altitude se eleva, possuí grande influência na 

manutenção das médias das temperaturas, adquirindo a capacidade de emissão e 

absorção do calor para a atmosfera. Há outros gases como neônio, metano, 

hidrogênio, ozônio e hélio, em uma concentração inferior aos outros gases citados 

(DIAS, 2007). 

A tabela 1 representa a proporção de cada componente da atmosfera e a sua 

concentração por volume em relação aos outros gases. 

 

Tabela 1: Composição do ar limpo e seco 

 
Fonte: DIAS, (2007) 
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3.1.2 Estrutura da Atmosfera Terrestre 

 

A atmosfera é estruturada por cinco camadas, quanto mais distante da 

superfície terrestre mais escasso se torna o oxigênio. A temperatura da atmosfera se 

modifica em relação as diferentes altitudes entre as camadas sendo, deste modo, um 

dos critérios de categorização das próprias camadas. (DIAS; ANDRADE-NETO; 

MILTÃO, 2007). 

 

Figura 1 - Perfil vertical médio de temperatura na atmosfera. 

 

Fonte: VIANELLO e ALVES, Meteorologia básica e Aplicações, 1991. 

 

A troposfera é a primeira camada da atmosfera, se estendendo entre dez e 

quinze quilômetros de altitude dependendo da sua localização, se próximo ao Equador 

ou aos polos, apresenta uma diminuição de temperatura quando se aumenta a 

altitude. É a única camada que possibilita a respiração sem o auxílio de equipamentos. 

A estratosfera chega até cinquenta quilômetros de altitude e representa a 

segunda camada da atmosfera. Além de ser a camada que abriga o ozônio, gás 

responsável por filtrar os raios ultravioleta, é nela que voam os aviões a jato, dado a 

sua estabilidade. Outra característica da estratosfera é a sua grande variação de 

temperatura de acordo com a altitude, ao contrário da troposfera a temperatura 
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aumenta conforme a altitude se eleva, apresentado uma amplitude térmica superior a 

60 graus. 

A mesosfera está a oitenta quilômetros de altitude, a temperatura nesta camada 

volta a diminuir conforme a altura, sendo extremamente fria, com temperaturas 

inferiores a cem graus celsius negativos. A sua base é mais quente pois absorve calor 

da estratosfera devido ao processo de convecção, transferência de energia entre 

gases. 

A termosfera chega a até quatrocentos e cinquenta quilômetros acima da 

superfície terrestre. Escassas moléculas de ar absorvem a radiação solar, causando 

temperaturas elevadíssimas no topo da camada, alcançando os dois mil graus celsius. 

Por fim, a Exosfera corresponde a última camada da atmosfera, ela fica acima 

de quinhentos quilômetros de altitude e se mistura com o espaço interplanetário até 

que não seja possível distinguir entre um e outro.  

 

3.1.3 Camada Limite Atmosférica 

 

Por estar localizada próxima a superfície terrestre, a troposfera é a camada 

onde ocorrem os eventos físicos com potencial risco poluidor, visto que é o espaço no 

qual transcorre a maioria dos lançamentos atmosféricos de poluentes, sendo estes 

antropogênico ou naturais, consequentemente é a camada que herda diversos 

estudos e pesquisas sobre a dispersão desses contaminantes. A troposfera é dividida 

em duas subcamadas, representadas pelas a camada limite atmosférica (CLA) e a 

atmosfera livre (AL).  A CLA também recebe o título de camada limite planetária (CLP), 

sente a ação contínua da superfície do planeta e apresenta sua altitude variando em 

relação ao espaço e ao tempo. É uma extensão em que se prevalece os efeitos 

turbulentos onde os métodos de difusão são bastantes expressivos. A atmosfera livre, 

por sua vez, é comandada por métodos correlacionados a larga escala e desse modo 

apresentando impactos desprezíveis na superfície. (MONTEIRO, 2014) 

A altura máxima da camada limite da atmosfera pode tolerar uma grande 

transformação durante o intervalo diário, em vista disso é necessário a realização de 

medições continuadas para uma melhor percepção da CLA. Estabelecer informações 

a respeito da sua altitude em relação ao seu ciclo diário referenciam informações a 

respeito de diferentes aplicações, tais como instrução sobre gerenciar a qualidade do 
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ar, disseminação de poluentes, critérios de acesso em modelos atmosféricos, 

trabalhos relativos a forçantes climáticas, entre outros (GARRATT, 1992). 

Próximo à superfície do planeta, o ar se aquece de forma ágil em razão da sua 

proximidade ao plano terrestre, possibilitando a ocorrência turbulências na região 

(ARAULO, 2012). Durante a dispersão atmosférica os poluentes são disseminados 

através da turbulência e dos ventos médios, e de alguns outros fatores que influenciam 

a dispersão como a geometria da fonte, a altura da emissão, tipo de poluente, 

velocidade da emissão e outros. (MELLO, 2010) 

 

Figura 2: Divisão da Troposfera 

 

Fonte: STULL, 2012. 

 

Do mesmo modo que a troposfera, a CLA similarmente é subdividida em 

camadas, onde os três elementos principais dessa estrutura são a camada de limite 

estável (CLE), camada residual (CR) e a camada de mistura (CM). ((ROSA, 2012).  

A CLE apresenta altitude entre 100 e 300 metros, é originada a noite, quando 

a superfície de terra se resfria e a perda de calor retira energia cinética dos turbilhões, 

diminuindo a intensidade de turbulências, assim os poluentes de dissipam 

vagarosamente na vertical e de forma célere na horizontal. A CR é desenvolvida em 

torno de trinta minutos antes do pôr do sol, a turbulência oferece análoga magnitude 

em todas as direções, dispersando os poluentes com taxas iguais em ambas as 

direções, horizontal ou vertical. A CM apresenta perfis de temperatura e velocidade 

do vento praticamente sem variação ao longo da camada, decorrente da mistura 

provocada pela convecção, apresentando turbulência homogênea e indiferente na 

região. (LOECK, 2014) 

A CLA se potencializa no período diurno é apontada como Camada Limite 

Convectiva (CLC) e a que se desenvolve durante a noite fica denominada por CLE. 
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Na CLC a inversão térmica opera como um bloqueador evitando as movimentações 

verticais. Como as características da CLA se diferem durante o dia e a noite, o estudo 

da camada limite deve ser efetuado separadamente, os fluxos na superfície são mais 

expressivos durante o dia. A noite os fluxos são minimizados em consequência do pôr 

do sol, modificando a estrutura da camada limite atmosférica (ROSA, 2012). 

 

3.2 Poluição Atmosférica 

 

Por poluição, podemos entender que é a degradação do meio ambiente através 

de alterações provocadas pelo homem. Os efeitos da interferência negativa no meio 

ambiente têm reflexos em diversa áreas. Entre eles, podemos citar os danos nos 

ecossistemas, aos recursos naturais e o impedimento a atividades econômicas.  

Já o poluente atmosférico é qualquer substância presente no ar, que pelas suas 

características ou concentração, possa transformá-lo em nocivo ou impróprio. Por 

definição: 

 
Poluente atmosférico é toda e qualquer forma de matéria ou energia com 
intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características que 
estão 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. (CETESB, 1997) 

 

Além dos gases poluentes, temos também diversas substâncias como poeiras, 

fumaças e todo tipo de material sólido ou líquido que se mantém suspenso na 

atmosfera devido ao seu reduzido tamanho. Entre as principais fontes de poluição 

temos a indústria, a queima de biomassa, os motores a explosão de veículos 

automotores e as queimadas nas florestas. Criar normas e reforçar a fiscalização das 

emissões de poluentes são medidas de grande importância para a sustentabilidade 

ambiental.  

3.2.1 Classificação dos Poluentes Atmosféricos 

 

Os poluentes atmosféricos apresentam diversas maneiras de classificação, 

definimos os poluentes quanto a sua composição, sua forma de emissão ou quanto 

ao seu estado físico. Quanto a sua composição, dividimos os poluentes em orgânicos 

e inorgânicos, incluindo neste tipo de classificação os Poluentes Orgânicos 
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Persistentes (POPs). Quanto a sua forma de emissão para a troposfera, assim como 

o local onde ocorre sua formação ou transformação, podem ser classificados como 

primários e secundários, e ao seu estado físico ou como se apresentam ao meio 

ambiente, classificados como material particulado ou gasosos. 

 

Tabela 2: Classificação dos Poluentes do Ar 

 

Fonte: COLOMBINI (2008) 

 

Poluentes orgânicos persistentes são formados por carbonos, hidrogênio, cloro 

e oxigênio. Esse tipo de poluente não se decompõe de forma fácil e são 

demasiadamente tóxicos. Frequentemente eles são originados com a produção de 

pesticidas, incineração de resíduos hospitalares, de resíduos industriais e de lixo 

urbano. Tais poluentes são constituídos por substâncias químicas e possuem 

características extremamente tóxicas e persistentes ao meio ambiente. (TEIXEIRA 

JÚNIOR, 2012). Muitos POPs são pesticidas sintéticos, que apresentam estruturas 

com potencialidade tóxica devido a presença de cloro em seus arranjos, mesmo que 

banidos seus resíduos permanecerão por muitos anos. (PINTO; PINTO; MACIEL 

FILHO, 2007).   
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Os poluentes primários são emitidos sem desvios das fontes de poluição para 

a atmosfera de forma direta. Alguns exemplos desses poluentes são o monóxido de 

carbono (CO), os óxidos de Nitrogênio (NOx), o dióxido de enxofre (SOx) e o Material 

Particulado (MP). 

Os poluentes secundários são formados através da emissão dos poluentes 

primários que reagem quimicamente com elementos presentes na atmosfera. Como 

resultado, surgem novos poluentes como, por exemplo, o ácido sulfúrico (H2SO4), 

derivado da reação entre óxidos de nitrogênio e hidrocarbonetos na presença de luz. 

O material particulado é formado por partículas tanto em estado sólido como 

em estado líquido, sendo emitidos por fontes de poluição por ação antrópica ou 

formados por reações na atmosfera. Estes se apresentam, principalmente, na forma 

de poeiras, fumaças e névoas. Poluentes gasosos podem ser representados pelo 

ozônio, monóxido de carbono, cloro gasoso, entre outros. 

 

3.2.2 Poluentes Atmosféricos 
 

3.2.2.1 Material Particulado (MP) 

 

O material particulado se refere a poluentes compostos de fumaças, poeiras e 

materiais sólidos e líquidos que se mantém suspenso na atmosfera devido ao seu 

tamanho reduzido. Sua emissão é causada por diversas fontes, entre elas estão 

processos industriais, ressuspensão da poeira do solo e veículos automotores. Além 

de poder ser originado em razão dos gases emitidos nas atividades de combustão 

como óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de enxofre (SOx) e compostos orgânicos 

voláteis (COVs). O material particulado é uma mistura de partículas líquidas e sólidas 

em suspensão no ar. Sua composição e tamanho dependem das fontes de emissão 

(BRAGA et al., 2001). 

A dimensão das partículas se relaciona de forma direta ao seu potencial de 

originar doenças, quanto menor a dimensão das partículas, piores são os efeitos na 

saúde. De acordo com Braga et al. (2001), a determinação da EPA para controle de 

partículas menores ou iguais a 10 µm, definidas como partículas inaláveis, ocorreu 

devido a facilidade com que estas partículas podem alcançar as vias respiratórias 

inferiores. 
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As partículas maiores, Partículas Totais em Suspensão, se depositam na 

superfície rapidamente, as que possuem diâmetros menores ou iguais a 10 µm podem 

permanecer na atmosfera por várias semanas e se propagar a longas distâncias 

(WANG et al., 2013).  

Partículas que apresentam tamanho aerodinâmico menor que 2,5 µm são 

conhecidas como partículas finas, elas podem alojar-se nos pulmões e representam 

os maiores riscos para a saúde (WHO, 2014). 

 

Figura 3: Classificação por tamanho e composição do material particulado 
atmosférico 

 

Fonte: MUHLFELD, 2008 

 

 

Conforme a figura 3, classificação por tamanho e composição do material 

particulado atmosférico, foi categorizado os materiais particulados das seguintes 

formas: 

• Partículas Totais em Suspensão (PTS), refere-se as partículas com diâmetro 

aerodinâmico, igual ou menor a 50 µm, podendo afetar o bem-estar da 
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população, prejudicar esteticamente o meio, e uma parcela pode ser inalada 

causando sérios danos à saúde; 

 

• Partículas Inaláveis (MP10), refere-se as partículas com diâmetro aerodinâmico 

igual ou menor a 10 µm, devido a sua dimensão, podem alcançar os alvéolos 

pulmonares;  

 

• Partículas Inaláveis Finas (MP2,5), são aquelas onde o diâmetro aerodinâmico 

é igual ou menor a 2,5 µm, o seu tamanho extremamente pequeno, atinge 

gravemente o sistema respiratório e podem alcançar os alvéolos pulmonares. 

 

3.2.2.2 Monóxido de Carbono (CO) 

 

O monóxido de carbono é um gás inodoro, incolor e tóxico. Ele resulta da 

queima de combustíveis fosseis, biomassa, entre outros combustíveis de origem 

orgânica. Como é emitido principalmente por veículos automotores, são encontrados 

nas cidades com concentrações elevadas nas áreas onde se mantém acentuada 

movimentação veicular.  

 O CO forma-se durante a combustão incompleta do carbono com uma 

quantidade limitada de ar. Apesar de estarem em maior quantidade em ambientes 

externos, também estão presentes em ambientes internos, pois conseguem fácil 

acesso pelos sistemas de condicionamento de ar. (BATISTA, 2008) 

O Monóxido de Carbono é extremamente prejudicial à saúde uma vez que 

impede o transporte de oxigênio pelo sangue, causando uma intoxicação que pode 

levar a inconsciência ou findar a vida da pessoa exposta a esse poluente. 

Segundo BRAGA et al. (2001, p.64)  

 

O monóxido de carbono apresenta afinidade pela hemoglobina 240 
vezes maior que a do oxigênio, o que faz com que uma pequena 
quantidade de CO possa saturar uma grande quantidade de moléculas 
de hemoglobina, diminuindo a capacidade do sangue de transportar 

O2. 
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3.2.2.3 Óxidos de Nitrogênio (NOx) 
 

Óxidos de nitrogênio é um poluente que pode causar grandes impactos na 

saúde do ser humano e também no ambiente. Em contato com a luz solar ele forma o 

ozônio. O dióxido de nitrogênio se aspirado alcançar as partes mais periféricas do 

pulmão. Seu efeito tóxico está relacionado ao fato dele ser um agente oxidante. 

(Cançado et al., 2006).  

Devido a sua formação em ambiente externo, muitos poderiam supor que a sua 

ação seria nula em ambientes onde pessoas estão protegidas por climatizadores ou 

outros tipos de sistemas de circulação de ar. Porém, os dados coletados mostram o 

contrário. As concentrações de NOx encontradas internamente em alguns ambientes, 

se relaciona com a forma que este poluente se difunde facilmente de fora para dentro 

das edificações por meio dos mecanismos de ventilação. (Braga et al. 2001). 

 

3.2.3 Fontes de Poluição 
 

O crescimento populacional, o surgimento de novas industriais e o aumento da 

quantidade de veículos causa o aumento da dispersão de poluentes, causando a 

elevação da degradação ambiental exponencialmente a cada ano. (GERALDINO, 

2017).  São diversas as fontes que resultam na emissão atmosférica de poluentes, 

como visto na seção 3.2.1 podem ser antrópicas ou naturais, ou seja, causada pelas 

atividades humanas, ou naturais como resultante das erupções vulcânicas, das 

queimadas em florestas e dos aerossóis marinhos. 

 

3.2.3.1 Fontes Estacionárias ou Fontes Fixas 
 

Segundo definição do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017), 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. 

São fontes de poluição antrópica representadas pelas indústrias que utilizam 

em seus processos produtivos a queima de combustíveis de variados tipos, mas que 

resultam na combustão externa por meio de fornos, caldeiras e outros. Elas também 

podem ser classificadas como fontes pontuais, quando estão se referindo a uma 

chaminé ou duto e fontes difusas, quando não possuí um ponto de emissão especifico. 
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3.2.3.2 Fontes Móveis 
 

Nas grandes cidades, as fontes moveis geram uma grande contribuição para a 

emissão de poluentes para a atmosfera, minimizando a qualidade do ar e ao mesmo 

tempo aumentando a incidência de problemas de saúde na população local 

(MACEDO, 2012). 

As fontes móveis, assim como as fontes estacionárias, também são fontes de 

poluição antrópica, mas representadas por todos os veículos que utilizam motores a 

combustão. Sejam eles aéreos, terrestre ou marítimos. 

 

3.2.3.3 Fontes Naturais 
 

Os Processos de emissões de poluentes para atmosfera por fontes naturais 

ocorrem naturalmente e a milhares de anos, alguns exemplos desse tipo de atividade 

são as atividades vulcânicas, aerossóis marinhos, atividades eólicas, entre outros. 

Os vulcões são importantes fontes de aerossóis, onde a maior parte das 

partículas são lançadas a elevadas altitudes e possuem dimensões bastante 

reduzidas permanecendo por longos períodos na atmosfera. (ALVES, 2005). 

 

Tabela 3: Relação entre os poluentes e suas fontes. 

 
Fonte: CETESB (2002) 
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3.2.4 Limites da Emissão Atmosférica 

 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução 

CONAMA Nº 382, de 26/12/2006, estabelece os limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de 

instalação posteriores a 02 de janeiro de 2007, quando a Resolução CONAMA 382 foi 

publicada não abrangeu as fontes com licenças anteriores a essa data, deixando 

milhares de empresa sem uma norma que se aplicasse a elas e como isso, sem 

controle da sua emissão de poluentes, sendo assim em 22/12/2011, através da 

Resolução CONAMA 436, as empresas com fontes estacionárias instaladas 

anteriormente a 02 de janeiro de 2007, passaram a ter suas fontes monitoradas e com 

limites de emissão estipulados pelo órgão ambiental. Deste modo, existem duas 

Resoluções Federais que se aplicam aos limites máximos de emissão atmosféricas 

provenientes de fontes estacionárias, a Resolução CONAMA 382 e a Resolução 

CONAMA 436. 

É necessário que seja realizada a categorização da fonte e de seus poluentes 

para que se encontre na resolução os limites estipulados especificamente para aquele 

tipo de emissão como, por exemplo, processos de geração de calor a partir da 

combustão externa de óleo combustível, de derivados de madeira, da produção de 

fertilizantes, de fornos de fusão do vidro, entre outros.  

Segundo a Resolução CONAMA 382 (BRASIL, 2006), os limites têm sua 

fixação definidos por poluente e por tipologia das fontes de emissão conforme 

estabelecido na resolução. 

Os limites podem ser mais ou menos restritivos, dependendo das áreas a 

serem avaliadas. Caso a região esteja com uma alta taxa de contaminação 

atmosférica, pode ser que existam normas estaduais ou municipais propondo 

menores concentrações de poluentes nos limites máximos estipulados para aquele 

local do que a indicada pela Resolução Federal. “O órgão ambiental licenciador 

poderá, mediante decisão fundamentada, determinar limites de emissão mais 

restritivos que os aqui estabelecidos em áreas onde, a seu critério, o gerenciamento 

da qualidade do ar assim o exigir”. (BRASIL, 2006). Após obtida as concentrações de 

poluentes se efetua o cálculo da concentração corrigida para os referenciais 

estipulado na norma aplicada.  



30 

Segundo a Resolução CONAMA 436, a conversão às condições referenciais 

de oxigênio:  

A conversão da concentração medida para a condição referencial de oxigênio 
não deve ser aplicável quando acontecer injeção de oxigênio puro no 
processo, em situações contrárias deve ser realizada a correção de oxigênio 
através da equação 1. 
 

Equação 1: Concentração de Poluente Corrigida 

 
Sendo: 
CR - Concentração do poluente corrigida para a condição estabelecida na 
Resolução CONAMA 436;  
OR - Percentagem de oxigênio de Referência, conforme esta Resolução; 
estabelecida para cada fonte fixa de emissão;  
Om - Percentagem de oxigênio medido durante a amostragem; 
Cm - Concentração do poluente determinada na amostra. 
 
 

3.3 Monitoramento da Poluição Atmosféricas 
 

O monitoramento é um mecanismo para a avaliação comportamental de um 

projeto, verificando a eficiência e o atendimento dos padrões de emissão ou de 

qualidade fixados, assegurando a qualidade ambiental (RASI, 2009). 

O monitoramento isocinético é um instrumento pelo qual se pode avaliar de 

forma quantitativa se os índices apresentam concentrações nocivas ao ambiente. 

Com isso, é determinado se estes correspondem a expectativa legal, podendo 

averiguar se os equipamentos empregados pela empresa apresentam boa eficiência, 

permitindo a emissão de relatórios para posterior análise da qualidade do ar, assim 

como diversos fatores que podem ser estudados através dos laudos obtidos nas 

amostragens.  

A coleta de amostras diretamente das fontes de emissão é obrigatória para toda 

indústria que emite poluentes atmosféricos. Elas devem ser feitas de forma periódica 

de acordo com a tipologia industrial, as metodologias regulamentadas e seus 

resultados devem ser demonstrados através de um relatório que deve ser entregue 

tanto ao órgão ambiental estadual quanto a gerência da empresa em análise.   

O monitoramento das fontes de emissão permite: 
a) Emitir relatórios para fins de fiscalização do órgão ambiental;  
b) Levantar informações do processo;  
c) Levantar informações dos fluxos gasosos;  
d) Dimensionar equipamentos de controle;  
e) Testar e verificar a eficiência do equipamento de controle;  
f) Testes de otimização das condições de combustão em fornos, caldeiras, 

entre outros;  
g) Processos de auditorias externas ou internas. (ACIJ, 2004) 
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O estudo da poluição do ar se inicia pelo monitoramento das emissões, 

medindo a concentração dos poluentes na fonte e logo após pelo monitoramento da 

qualidade do ar, definindo as concentrações no ambiente. (FRONDIZI, 2008). 

A figura 4 demonstra a diferenciação entre a emissão e imissão das emissões 

atmosféricas provenientes das indústrias, quando essas estão sendo emitidas e o seu 

alcance no meio ambiente. 

 

Figura 4: Emissão e Imissão 

 

Fonte: LISBOA; KAWANO (2007) 

 

Estipular a taxa de concentração na emissão é essencial para a gestão 

empresarial e para os órgãos ambientais, através dessa medida é possível gerenciar 

a qualidade do ar e, posteriormente, propor medidas preventivas e corretivas quando 

os efluentes estão sendo emitidos em proporções superiores as recomendadas. A 

quantificação dos poluentes na fonte é necessária para análises do meio produtivo e 

para o estudo da eficácia dos equipamentos de controle empregados, de modo a evitar 

que uma grande massa tóxica atinja a atmosfera. 

De acordo com LISBOA e KAWANO (2007), o monitoramento das emissões e 

imissões atmosféricas apresentam objetivos distintos: 

 

Durante o estudo das emissões, se objetiva o controle do processo poluidor 
assim como dos padrões de emissão, a análise da eficiência de um 
equipamento, avaliar a formação e concentração de poluentes dentro do 
processo. Enquanto que o monitoramento das imissões nos possibilita 
calcular a trajetória e a formação de poluentes na atmosfera, gerar relatórios 
sobre a qualidade de ar, entre outros.   
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O ato de monitorar a concentração de poluentes é de suma importância para 

as agências ambientais. Sendo possível a realização de estudos com os dados 

obtidos, onde são produzidos relatórios periódicos da qualidade do ar e a empresa 

monitorada pode analisar a eficiência do seu sistema produtivo.  

O tipo de monitoramento mais adequado deve ser definido através da tipologia 

industrial e as normas existentes que se adequa a cada empreendimento. Os métodos 

de amostragem podem ser divididos em métodos contínuos ou com amostragem e 

análise posterior, também conhecidos por descontínuos. (FRONDIZI, 2008). 

 

3.3.1 Monitoramento Contínuo 

 

O monitoramento contínuo, geralmente, é elaborado em indústrias de grande 

porte como siderúrgicas e petroquímicas com a utilização de equipamentos 

automáticos que tem por objetivo medir de forma continuada as amostras das 

emissões. 

No caso do uso de métodos contínuos de análise, alguns equipamentos mais 

complexos e automatizados não necessitam de revisão posterior para fins de 

acompanhamento e processamento dos dados (FRONDIZI, 2008). 

De acordo com a Resolução CONAMA 382 (2006), o monitoramento contínuo 

pode ser utilizado para verificação de atendimento aos limites de emissão, observadas 

as seguintes condições: 

 

I - O monitoramento será considerado contínuo quando a fonte estiver sendo 
monitorada em, no mínimo, 67% do tempo de sua operação por um monitor 
contínuo, considerando o período de um ano; 
II - A média diária será considerada válida quando há monitoramento válido 
durante pelo menos 75% do tempo operado neste dia; 
III - Para efeito de verificação de conformidade da norma, serão 
desconsiderados os dados gerados em situações transitórias de operação 
tais como paradas ou partidas de unidades, quedas de energia, ramonagem, 
testes de novos combustíveis e matérias primas, desde que não passem 2% 
do tempo monitorado durante um dia (das 0 às 24 horas). Poderão ser aceitos 
percentuais maiores que os acima estabelecidos no caso de processos 
especiais, onde as paradas e partidas sejam necessariamente mais longas, 
desde que acordados com o órgão ambiental licenciador; 
IV - O limite de emissão, verificado através de monitoramento contínuo, é 
atendido quando, no mínimo, 90% das médias diárias válidas atendem a 
100% do limite e o restante das médias diárias válidas atende a 130% do 
limite. 
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3.3.2 Monitoramento Descontínuo  

 

A amostragem em chaminé é um tipo de monitoramento descontínuo. O 

procedimento experimental é realizado por uma equipe de amostradores com 

métodos manuais que visam extrair uma amostra do gás liberado pela chaminé para, 

posteriormente, realizar a análise em laboratórios. Através disso, pode-se determinar 

as concentrações dos parâmetros produzidos pelas fontes estacionárias.  Este tipo de 

método em que uma amostra do ar poluído fica retida em um filtro para posterior 

análise em laboratório é o tipo de amostragem mais praticado no país. (FRONDIZI, 

2008). 

De acordo com a Resolução CONAMA 382 (2006), o monitoramento 

descontínuo deve ser feito em condições de operação conforme especificado para 

cada fonte individualmente nos anexos: 

 

I - As amostragens devem ser representativas, considerando as variações 
típicas de operação do processo; e 
II - O limite de emissão é considerado atendido se, de três resultados de 
medições descontínuas efetuadas em uma única campanha, a média 
aritmética das medições atende aos valores determinados, admitidos o 

descarte de um dos resultados quando esse for considerado discrepante. 

 

3.3.3 Monitoramento Isocinético de Emissão Atmosférica 

 

A amostragem isocinética é um tipo de amostragem descontinua que só será 

realizada se medição do fluxo de gás estiver na mesma velocidade na entrada da 

boquilha do equipamento utilizado e do fluxo gasoso emitido pela chaminé. A 

equivalência de fluxos é necessária para que se tenha uma isocinética de 100% na 

amostragem, com resultados confiáveis. 

De acordo com ALMEIDA FILHO (2008), se obtém três situações possíveis 

quando a coleta da amostra se encontra com velocidade menor, maior ou igual ao do 

gás no duto ou chaminé: 

 

a) Quando a velocidade de coleta é maior que a velocidade do gás na 
chaminé: a coleta de material particulado é maior que a situação real da fonte, 
a tendência das partículas a mais na coleta seriam sair do diâmetro da coleta, 
mas a velocidade não permite. 
b) Velocidade de coleta menor que a velocidade do gás na chaminé:  há 
uma tendência de fuga do material particulado para fora do diâmetro da 
coleta, dessa forma obtemos um resultado menor do que o real emitido pela 
fonte. 
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c) Velocidade da coleta igual a velocidade do gás na chaminé: é a 
amostragem isocinética, apresentando uma amostra representativa, cuja a 
trajetória das partículas coincide com a área de coleta 
 

Quando o amostrador não coleta, através do equipamento, amostras em 

velocidades iguais ao fluxo gasoso emitido pela chaminé, a pesquisa passa a ter uma 

representação errônea da situação dos parâmetros monitorados, de forma a 

considerar um resultado superior ou inferior ao verdadeiro resultado apresentado. 

As figuras 5, 6 e 7 representam as três situações possíveis listadas por Almeida 

Filho, onde através delas se consegue compreender os motivos que levam aos erros 

nas amostragens e a importância de que se mantenha a mesma velocidade entre a 

coleta das amostras e fluxo gasoso: 

 

Figura 5: Material coletado em excesso devido à alta velocidade de coleta 

 
Fonte: NAIME e UTZIG, (2007, p.41) 

 

Figura 6: Material particulado abaixo do real devido velocidade baixa da Coleta 

 

Fonte: NAIME e UTZIG, (2007, p.41) 
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Figura 7: Coleta Isocinética 

 

Fonte: NAIME e UTZIG, (2007, p.41) 

 

Essa categoria de amostragem é usualmente utilizada para analisar material 

particulado, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre e outros elementos. As amostras 

devem ser adquiridas em condições iguais aos dos parâmetros coletados, isso inclui 

velocidade, pressão, temperatura e outros. 

Para a coleta das amostras, devem ser estipulados pontos previamente 

definidos através dos procedimentos presentes no método MF-511, referente ao 

INEA, publicado em 14 de dezembro de 1981. A massificação do material particulado 

é determinada através da análise gravimétrica em laboratório com as amostras 

retiradas dos filtros usados em campo, definindo assim a concentração emitida pela 

chaminé. 

Segundo o Método MF-515.R-3, que trata da concentração de partículas no 

gás. Os procedimentos devem seguir a seguinte diretriz: 

 

4.1. Todas as amostragens deverão ser conduzidas quando a atividade 
estiver operando entre 95% e 100% da sua capacidade nominal;  
4.2. Cada amostragem deverá consistir de 3 (três) medições consecutivas 
cujo resultado será a sua média aritmética;  
4.3. No caso de coleta de partículas, cada ponto da seção de amostragem 
deverá ser medido, no mínimo, por 2 (dois) minutos;  
4.4. O tempo de medição de todos os pontos da seção de amostragem não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) minutos;  

4.5. Não será permitida a diluição dos gases. (INEA, 1986). 

 

Para a realização desse tipo de amostragem é imprescindível a utilização das 

normas e métodos de amostragem em chaminé, as normas utilizadas na indústria 

cerâmica localizada no Rio de Janeiro são as da EPA (U. S. Environmental Protection 
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Agency), INEA (Instituto Estadual do Ambiente) e ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). 

 

3.3.4  Planejamento do Monitoramento de Emissões em Chaminé 

 

O planejamento da amostragem é o momento inicial do projeto, é primordial 

que se tenha programado um reconhecimento do local onde será realizado o trabalho, 

que se adquira informações sobre a chaminé ou duto, como qual é o tipo de 

combustível usado da produção, qual é a capacidade nominal das fontes, quantas 

horas são trabalhadas por dia, entre outras questões que deverão ser respondidas 

pelos solicitantes. Posteriormente, serão definidos os equipamentos utilizados e as 

legislações aplicáveis à indústria monitorada. 

Segundo NAIME e UTZIG, (2007) O planejamento é feito com a seguinte 

metodologia:  

 

1) conhecer as matérias-primas, reativos e combustíveis que entram no 
processo, seus produtos, temperatura, capacidade, ciclo de operação, etc., 
conhecer também características físicas dos equipamentos como dimensões 
da chaminé ou dutos onde a amostragem poderia ser realizada;  
2) Estudo das emissões: a fonte deve ser estudada para estimar os possíveis 
parâmetros emitidos. Os resultados deste estudo permitirão a escolha dos 
métodos de coleta e análise a serem adotados, bem como dos equipamentos 
a serem utilizados;  
3) Escolha do local da amostragem: Este local deve ser tal que permita coletar 
uma amostra representativa daquilo que está sendo emitido pela fonte. O 
critério básico é escolher um local onde a concentração do parâmetro esteja 
uniformemente distribuída no fluxo gasoso. Ocorrendo onde os fluxos sejam 
os mais uniformes possíveis, deve-se escolher trechos de dutos retos, longe 
de cotovelos, bifurcações, que causam perturbações no fluxo gasoso.  
4) Preparação do local: construção de plataformas, execução de furos, 
providenciar energia elétrica e infraestrutura no local da amostragem;  
5) Tomada preliminar das condições do fluxo gasoso: determinação de 
velocidade, ∆P (diferencial de pressão), temperatura, umidade, pressão 
estática e peso molecular da mistura gasosa.  

 

 

3.4 Equipamentos de Controle de Emissões Atmosféricas  

 

Os equipamentos de controle de poluição visam minimizar o impacto 

atmosférico retirando, diretamente da chaminé ou duto, uma parte dos poluentes que 

seriam emitidos. O uso de métodos que visem reduzir os impactos desses poluentes 

pode ser chamado de medidas ou ações diretas. 
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As ações diretas visam a adequação da atmosfera aos padrões legais, os 

equipamentos retiram parte do poluente gasoso que iriam para atmosfera, 

transferindo-os para um outro meio, sólido ou líquido.  (FERNANDES, 2003). 
 

3.4.1 Filtro de Manga 

 

O filtro de manga é um equipamento utilizado para separar as partículas de 

poluentes dos gases emitidos por processos industriais com filtros internos, eles retêm 

as partículas na superfície do filtro conforme o ar o atravessa. A dimensão do filtro 

define o número de mangas. 

A maioria dos filtros utilizados são de tecido, não são descartáveis e devem 

receber limpeza periódica. A camada de particulados se adere a superfície e dificulta 

a passagem do gás limpo, aumentando a perda de carga (FERNANDES, 2003). 

 

Figura 8: Filtro de Mangas 

 

Fonte: BERNAUER (2021) 
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Figura 9: Fluxo de ar e estrutura interna do filtro de manga 

 

Fonte: SERVITECH (2021) 

 

Figura 10: Componentes do Filtro De Manga 

 

Fonte: HYDRONICS (2021) 
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3.4.2 Coletores Ciclônicos 

 

Os coletores ciclônicos, assim como os filtros de manga e outros sistemas 

empregados para o controle de efluentes gasosos, são muito usados em processos 

industriais dos mais diversos ramos de atividade. Nesse tipo de equipamento as 

partículas são extraídas por centrifugação. 

 

Com a utilização da força centrífuga, as partículas são removidas de um fluxo 
gasoso. Existe a formação de uma espiral dupla devido à entrada do gás que 
forma uma espiral descendente, quando o gás bate no fundo do separador 
ciclônico, as partículas contidas no gás são aceleradas e impulsionadas 
contra a parte inferior do equipamento por onde são removidas. Ao retornar 
para a parte superior do equipamento, o gás forma uma espiral ascendente 
por onde é liberado. (OLIVEIRA, 2014) 

 

Figura 11: Funcionamento do Ciclone 

 

Fonte: HYDRONICS (2021) 
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3.4.3 Lavador de Gases 

 

O lavador de gases é um equipamento utilizado no controle de partículas de 

gases emitidos por diferentes tipos de fontes industriais e também pode ser utilizado 

para recuperar matérias-primas posteriormente ao tratamento. Com isso, ele é um 

instrumento versátil em diversos setores industriais. Neste equipamento, o ar poluído 

entra em contato com uma solução de lavagem agregando o contaminante ao líquido 

por impactação inercial. (ARAUJO, 2009). 

Em lavadores de gases, do tipo Torres de Spray, o fluxo de gás contendo 

partículas é introduzido em uma câmara, podendo ser esta vertical ou horizontal, onde 

entra em contato com gotículas líquidas geradas por bicos de pulverização. 

(FERREIRA, 2018). 

 

Figura 12: Esquema de um Lavador de Gases do tipo Torre de Spray 

 
Fonte: BHARGAVA (2016)  

 

Figura 13: Lavador de gases 

 

Fonte: ECONEBRA (2021) 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Área de Estudo 
 

Levando em consideração o propósito deste estudo exibido anteriormente, a 

pesquisa elaborada se trata de um estudo de caso, que ocorreu através da avaliação 

da emissão atmosférica provocada por uma indústria cerâmica, localizada no 

município de Itaboraí, pertencente região metropolitana do Rio de Janeiro. As visitas 

técnicas realizadas para a obtenção de dados, a coleta das amostras de 

contaminantes, assim como as análises das concentrações dos poluentes 

atmosféricos foram efetuados através da empresa Ecotec monitoramento ambiental, 

localizada no mesmo município da indústria cerâmica analisada. 

 O empreendimento estudado se trata de uma empresa familiar, fundada em 

1959 e que possuí uma grande responsabilidade social e econômica com o município 

e a população local, visto que a venda e fabricação de artefatos cerâmicos, 

principalmente a de blocos de vedação e a de bloco estrutural, são responsáveis pela 

geração de empregos na região, contribuindo diretamente para a economia do 

município e o desenvolvimento local, apesar de ser uma atividade que contribuí 

positivamente para a localidade, ainda assim é uma indústria que emite para 

atmosfera concentrações de contaminantes que necessitam de monitoramento, de 

forma que se apresente ao INEA relatórios de emissão atmosférica periódicos a cada 

semestre, afim de manter a indústria em dia com as condicionantes legais.    

 

A manufatura cerâmica é uma importante atividade econômica e foco de 
conflitos ambientais. É a maior fonte de arrecadação e de geração de 
empregos locais e, ao mesmo tempo, responsável por um passivo ambiental 
ligado à degradação dos solos onde existem jazidas de argila, ao 
assoreamento dos rios e à poluição atmosférica provocada pela fumaça 
lançada das chaminés (PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ, 2021). 
 
 

Este trabalho consistiu no monitoramento, avaliação e determinação da 

concentração de poluentes, provenientes da chaminé de um forno de queima de 

cerâmica, a realização do procedimento ocorreu no dia 27 de novembro de 2020, 

iniciando-se as 9:20h e terminando as 12:42h, neste período foram coletadas, no 

interior da chaminé, três amostras dos contaminantes.  

O forno operava com resíduos de Eucalipto como combustível e emitia como 

poluentes óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e material particulado. Foram 
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realizadas coletas em triplicatas, com duração mínima de uma hora, de forma a 

garantir a isocinética em todos os pontos monitorados na seção transversal da 

chaminé, para isso os gases coletados na boquilha do aparelho estavam nas mesmas 

condições de velocidade, temperatura e vazão do fluxo gasoso da chaminé.  

 Foi utilizado o equipamento CIPA (Coletor Isocinético de Poluentes 

Atmosférico) responsável por coletar amostras do fluxo gasoso em filtros de fibra de 

vidro para posterior análise gravimétrica do material particulado e medir alguns 

parâmetros em campo como velocidade, vazão e umidade do fluxo gasoso, entre 

outros. Também foi efetuada medições através de um analisador de gases portátil, 

um equipamento automático, portátil e de fácil manuseio que armazena em sua 

memória interna informações e leituras dos gases oriundos de processos de 

combustão, o aparelho mediu as concentrações de óxidos de nitrogênio e monóxido 

de carbono dentro da chaminé, durante as três amostragens realizadas, não sendo 

necessário a análise laboratorial para os parâmetros monitorados com o analisador 

de gases.  

 A figura 14 mostra uma vista superior da indústria cerâmica avaliada, onde 

podemos localizar sua fonte de emissão atmosférica como sendo a chaminé do forno 

de queima cerâmica.  

Figura 14: Indústria cerâmica monitorada em Itaboraí 

 

Fonte: google Earth (2021) 
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Inicialmente o trabalho foi realizado através de um planejamento da 

amostragem de forma a coletar informações sobre a chaminé, por meio de visitas 

técnicas a indústria, onde obteve-se o levantamento de dados como o ano de 

instalação da fonte, tipo de forno, o tipo de combustível utilizado durante o processo 

de combustão, a definição do consumo médio de combustível por dia, a capacidade 

nominal, assim como a altura da fonte, o diâmetro da chaminé e a averiguação 

estrutural apresentada pela indústria, verificando se a empresa apresentava espaços 

adequados para realização do trabalho, por exemplo, se possuía locais com pontos 

de energia elétrica próximo aos locais de amostragem que permitiam a utilização dos 

equipamentos assim como se haviam plataformas de amostragem adequadas para 

garantir a segurança da equipe e dos equipamentos utilizados, minimizando riscos e 

acidentes no local, o levantamento de todos esses fatores e mais alguns outros foram 

importantes para a segurança da operação.   

A escolha da altura dos flanges, sendo estes furos realizados na chaminé, por 

onde a sonda coletará o material para análise e o número de pontos na seção 

transversal da chaminé, isto é, o número de pontos dentro da chaminé que serão 

monitorados foi realizada pelo método FEEMA MF-511, uma norma estadual do INEA, 

e que é específica para a determinação de número de pontos para amostragem em 

chaminés. 

 A determinação da concentração de poluentes é realizada através de uma 

média aritmética realizada com os resultados obtidos com as três amostras retiradas 

da chaminé conforme indicado pelo MF-515, o material particulado foi calculado 

através de análise gravimétrica realizada no laboratório da empresa através da sua 

massificação, o monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio foram quantificados 

diretamente pelo analisador de gases.  

O valor médio encontrado para as três amostras, de cada parâmetro 

determinado, deve ser corrigido a 8% de oxigênio como definido pela Resolução 

CONAMA 436, exceto o monóxido de carbono que não é possuí limite de emissão 

estipulado para a indústria em monitoramento, os outros parâmetros como a 

temperatura na chaminé/duto, a umidade dos gases, a vazão normal na base seca, a 

velocidade média dos gases, entre outros fatores também tiveram suas concentrações 

definidas pelo CIPA e também possuem suas concentrações definidas por uma média 

aritmética das três amostragens realizadas.   
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Os resultados dos parâmetros químicos e físicos apresentados pela indústria 

cerâmica, estão disponíveis no capitulo 5 desse estudo.     

Os resultados finais obtidos, relativos à concentração de poluentes emitidos 

foram analisados em conformidade com resolução CONAMA 436, sendo esta a 

legislação vigente que abrange a indústria, já que é a responsável pelo 

estabelecimento de limites máximos de emissão para fontes com licenças de 

instalação ou instaladas anteriormente a data de 02 de janeiro de 2007.  

A resolução aplicada estabelece uma concentração máxima de 300 mg/Nm3 

relativa à emissão de material particulado e 650 mg/Nm3 indicada à emissão de óxidos 

de nitrogênio, para poluentes provenientes de processos resultantes da combustão 

externa de derivados da madeira, conforme descrito na tabela  

 

Tabela 4: Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes da 
combustão externa de derivados de madeira. 

Potência térmica nominal 
(MW) 

M.P. (1) NOX (1) (como NO2) 

Menor que 10 730 N.A. (2) 

Entre 10 e 50 520 650 

Maior que 50 300 650 

Fonte: CONAMA 436 

Legenda: 

(1) Os resultados devem ser expressos na unidade de concentração 

mg/Nm3, em base seca e corrigidos a 8% de O2.  

(2) N.A. - Não aplicável  

 

O monitoramento do monóxido de carbono para sistemas com potência nominal 

superior a 10 MW e que utilizem como combustível derivados da madeira, como 

apresentado na tabela 5, não é definido pela Resolução CONAMA 436 para a indústria 

em análise, sendo assim, não tem sua concentração estipulada pelo órgão ambiental, 

como a cerâmica avaliada apresentava uma potência nominal de 80 MW, a medida 

do parâmetro foi efetuada para fins de controle da própria indústria, de forma que os 

setores responsáveis pela gestão empresarial possuíssem informações para se 

autoavaliar, e melhorar seu processo produtivo, buscando minimizar as concentrações 
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desse contaminante mesmo quando este não possuí uma cobrança legal pelos órgãos 

ambientais licenciadores.  

 

Tabela 5: Limite máximo de emissão de monóxido de carbono provenientes da 
combustão externa de derivados de madeira. 

Legenda: 

(1) Os resultados devem ser expressos na unidade de concentração 

mg/Nm3, em base seca e corrigidos a 8% de O2.  

 

As atividades realizadas estavam de acordo com a Norma Operacional NOP-

INEA-01 e o PROMON-AR (Programa de Monitoramento de Emissões de Fontes 

Fixas para a Atmosfera), aprovada pela Resolução CONEMA (Conselho Estadual Do 

Meio Ambiente) Nº 84 de 05 de outubro de 2018. A norma operacional NOP-INEA-01 

estabelece os procedimentos que conduziram o monitoramento, com todas as 

referências metodológicas que poderiam ser utilizadas, os dados operacionais da 

indústria que precisavam ser considerados para a amostragem, assim como as 

informações para a elaboração do relatório técnico, apresentando a estrutura que o 

relatório deve conter. O PROMON-AR tem o objetivo de aumentar o poder de 

fiscalização do órgão estadual referente a poluição do ar, averiguar o cumprimento 

dos Limites Máximos de Emissão, estabelecer requisições de monitoramento, entre 

outros.  

No dia da amostragem, a chaminé estava funcionando a plena carga, ou seja, 

com pico máximo de produção como estipulado pela resolução CONAMA 436.  

 

4.2 Características da Chaminé do Forno de Queima Cerâmica 

 

Antes da realização da amostragem é importante que sejam identificadas a 

localização das fontes de emissão e coletadas algumas informações que foram 

utilizadas durante o processo experimental para a determinação do número de pontos 

Potência térmica nominal (MW) CO 

MW < 0,5 7800 

0,5 < MW ≤ 2 3900 

2 < MW ≤ 10 3250 
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transversais a serem amostrados e para a escolha das condicionantes legais que 

foram aplicadas a indústria avaliada. 

 As características apresentadas foram obtidas com a indústria a ser 

averiguada, através de questionários realizados com o setor responsável e também 

através de medições feitas diretamente nas fontes de emissão de contaminantes 

atmosféricos, onde foram realizadas pela equipe de técnicos responsáveis pelo 

monitoramento para confirmação dos dados obtidos.  

A identificação da geometria da fonte, se são do tipo circular ou retangular, é 

essencial para o projeto, já que essas informações influenciam na determinação e 

localização do número de pontos que foram amostrados na chaminé. 

 Deve-se obter o diâmetro no caso de a chaminé ser circular ou o diâmetro 

equivalente no caso de uma fonte retangular, assim como outras informações 

necessárias também devem ser coletadas, como altura da chaminé, tipo de 

combustível utilizado, potência nominal, tempo de uso diário. Todos esses fatores 

devem ser listados no relatório técnico e enviados aos órgãos ambientais para 

conferência com as informações prestadas pelas indústrias monitoradas. 

A conferência do local é necessária, pois esta precisa apresentar uma 

infraestrutura básica, determinada pela NBR 10700 e caso não apresentem as 

seguintes infraestruturas devem ser realizadas as devidas adaptações, necessárias 

para que a amostragem ocorra da melhor forma possível, sem apresentar risco a 

equipe de monitoramento e ao equipamento utilizado.  

Segundo a NBR 10700 (1989), as indústrias devem apresentar as seguintes 

características para os locais de monitoramento: 
 

• Proteção para a equipe; 

• Proteção para os equipamentos utilizados; 

• Uma plataforma de amostragem e uma escada de acesso a mesma. 

• Dispositivo para o içamento dos equipamentos; 

• Fonte de energia elétrica próxima. 

 

O forno de emissão gasosa estudado apresenta as seguintes características 

listadas na tabela 6, lembrando que esses dados foram obtidos através de entrevistas 

com os representantes da indústria, funcionários ativos da empresa e medições de 

campo realizadas pelos técnicos de amostragem isocinética. 
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Tabela 6: Características do Forno de queima Cerâmica 

CARACTERISTICAS DO FORNO DE QUEIMA CERÂMICA 

Tipo de Forno: Hoffman 

Tipo de Combustível: Resíduo de Eucalipto 

Consumo Médio de Combustível: 20 m3 dia-1 

Tempo Médio de Residência no Forno: 30h 

Capacidade Nominal: 40.000 peças/fornada (tijolos); 

Condição Operacional durante as 
amostragens: 

No momento da amostragem, o 
forno estava operando na sua 
capacidade máxima – 40.000 

peças/fornada (tijolos); 

Potência Térmica Nominal 80 MW 

Medida aproximada do topo chaminé ao 
solo: 

15,00m 

Largura interna: 1,80m 

Comprimento interno: 1,80m 

Diâmetro Interno da Chaminé: Deq: 1,80m 

Medida a Jusante: AB = 5,00m 

Medida a Montante: BC = 10,00m 

Ano de instalação da chaminé: 1959 
 

Fonte: Elaboração própria 

4.3 Métodos do Monitoramento 

 

Os métodos utilizados para amostragem e avaliação do material traçam o 

caminho correto a se seguir durante os procedimentos. Foram utilizados para a 

realização da amostragem e análise das emissões gasosas na indústria cerâmica os 

métodos do INEA, ABNT e US-EPA. 

INEA:  

• MF-511: O objetivo do método é determinar o local para realização da 

amostragem (melhor localidade para a instalação dos flanges na chaminé ou 

duto) e da distribuição dos pontos transversais na seção, onde serão feitas 

medições visando a obtenção do perfil de velocidade e da taxa de fluxo (INEA, 

1990). 

• MF-512: O método determina medidas para identificação da velocidade média 

do gás e a vazão volumétrica do fluxo gasoso, planejando obter o acumulo ou 

a taxa de emissão de poluentes derivados das chaminés como componente 
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complementar da norma de licenciamento de atividades poluidoras (INEA, 

1981). 

• MF-514: O objetivo do método é determinar o teor de umidade nos gases de 

exaustão de uma chaminé como componente complementar da Norma de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras (INEA, 1981). 

• MF-515: O objetivo do método é determinar a concentração de partículas no 

gás, em chaminés, como componente complementar da Norma de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras (INEA, 1986). 

US-EPA: 

• Method 3A: O método 3A é um procedimento para medir oxigênio e dióxido de 

carbono em sistemas estacionários de emissões de fonte usando um 

analisador instrumental (US-EPA, 1993). 

• Method 7E:  O método 7E é um procedimento para medir óxidos de nitrogênio 

em emissões de fontes estacionárias usando um analisador instrumental (US-

EPA, 1990). 

• Method CTM-030: Tem como objetivo a determinação de óxidos de nitrogênio, 

monóxido de carbono e oxigênio de Emissões de motores a gás natural, 

caldeiras e aquecedores de processo usando analisadores portáteis (US-EPA, 

1997). 

• Method 5: Utilizado para a determinação de emissões de material particulado 

de fontes estacionárias com o auxílio do trem de amostragem sendo facilmente 

adaptado para testar muitos gases e parâmetros de interesse. (US-EPA, 1997) 

ABNT: 

• NBR 11966: Esta Norma prescreve o método para a determinação da 

velocidade média e da vazão volumétrica do efluente gasoso em duto ou 

chaminé de fonte estacionária, através do tubo de Pitot S. (ABNT, 1989). 

• NBR 12019: Esta Norma prescreve o método de determinação de material 

particulado de efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias 

(ABNT, 1990). 

• NBR 12020: Esta Norma prescreve o método de calibração dos equipamentos 

usualmente utilizados na amostragem de efluentes gasosos em dutos e 

chaminés. (ABNT, 1992) 
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• NBR 10700: A norma é responsável por fixar as condições exigíveis para o 

planejamento de amostragem em fontes estacionárias de poluição do ar. 

(ABNT, 1989). 

• NBR 10701: Esta Norma fixa as condições exigíveis para a determinação e a 

localização de pontos de amostragem ou tomada de velocidade em uma seção 

transversal de dutos e chaminés de fontes estacionárias. (ABNT, 1989). 

 

4.4 Fonte Emissora e Determinação dos Parâmetros Analisados 

 

Os Parâmetros analisados são identificados pelo tipo de atividade realizada 

pela indústria e o tipo de combustível utilizado, dessa forma consegue-se determinar 

os tipos de poluentes emitidos e analisá-los em conformidade com os limites 

estipulados, as informações estão disponíveis através da Resolução CONAMA 436, 

apresentada através dos anexos, localizados no final do documento onde a sua 

consulta permite a determinação dos parâmetros emitidos para variados tipos de 

combustíveis e ramos industriais.  

Na indústria cerâmica, o parâmetro é identificado pelo tipo de combustível 

utilizado pela fonte, o forno de queima cerâmica, como visto anteriormente, emprega 

resíduos de madeira como combustível. A Resolução CONAMA 436, determina os 

parâmetros que serão analisados em processos de geração de calor através da 

combustão da madeira.  

A empresa avaliada apresenta apenas uma fonte estacionária de emissão de 

contaminantes oriundos do processo de geração de calor através da combustão do 

resíduo de eucalipto. Os parâmetros monitorados para essa tipologia se encontram 

definidos na tabela 7, assim como sua simbologia. 

 

 

Tabela 7: Fonte e Parâmetros Analisados 
 

FONTE PARÂMETROS SIMBOLOGIA 

Forno de queima 
Cerâmica 

Material Particulado MP 

Monóxido de Carbono CO 

Óxidos de Nitrogênio Nox 
 

Fonte: Elaboração própria 
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4.5 Determinação dos Pontos Transversais de Amostragem 

 

Os pontos de amostragem foram escolhidos de forma a evitar o fluxo turbulento 

e assim ter uma amostra representativa do fluxo gasoso. Foi usado como referência 

o método FEEMA – MF-511, que determina os pontos de amostragem em chaminé. 

O método deve ser aplicado para dutos e chaminés com diâmetro mínimo de 0,30m, 

fontes com diâmetros inferiores a esse não poderão ser monitoradas. 

A amostragem foi realizada com o auxílio de uma plataforma construída em 

torno da chaminé, permitindo o correto manuseio da sonda e a segurança da equipe. 

Para que a amostragem ocorresse corretamente e de forma representativa, o 

trecho escolhido não deve apresentar distúrbio no fluxo de gases, o que é 

extremamente comum em trechos próximos a acidentes como alguma curva ou 

expansão que ocorrem comumente em dutos, por exemplo.  

Os trechos que apresentam alterações e turbulências ao fluxo gasoso 

interferem de forma direta no resultado, dessa forma, esses trajetos do fluxo gasoso 

devem ser evitados durante o monitoramento. 

A localização dos flanges por meio do qual a sonda terá acesso ao fluxo da 

chaminé é determinada pelo método MF-511, o método estipula que a condição ideal 

é de oito vezes o diâmetro a jusante da chaminé e duas vezes o diâmetro a montante 

da mesma, evitando assim o fluxo ciclônico no interior da chaminé, um dos fatores 

que impedem essa condição de ser aplicável, por exemplo, é quando se tem chaminés 

de baixa estatura. 

Em casos em que não é possível adotar a condição ideal, a norma permite que 

adotemos duas vezes o diâmetro interno da fonte a jusante da chaminé e metade do 

diâmetro interno da chaminé a montante, permitindo que o fluxo gasoso seja medido 

em qualquer espaço entre o intervalo estipulado nos cálculos, podendo optar pelo 

local mais conveniente dentro dos limites. 

A chaminé do forno de queima cerâmica já possuía duas flanges instaladas de 

monitoramentos anteriores, por onde foram realizadas a entrada da sonda para coleta 

das amostras, deste modo não foi necessário a realização de novos orifícios, mas foi 

realizada a aplicação do método MF-511 para garantir que a localização dos flanges 

estava em conformidade com a norma.  

Em caso de chaminés retangulares, como a apresentada na indústria avaliada, 

deve-se medir o diâmetro interno equivalente e adotar o mesmo procedimento citado 
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anteriormente. Para isso, usamos a equação descrita a seguir para o cálculo do 

diâmetro interno equivalente. Onde o diâmetro interno equivalente é igual ao 

comprimento da chaminé vezes a sua largura, dividido pela soma do comprimento e 

da largura da chaminé. O diâmetro resultante na fórmula foi usado para os cálculos 

da altura ideal de instalação dos flanges a partir das seguintes condições:  

 

• Condição ideal para localização da altura dos flanges: 

Medido a jusante:  8 x Deq. 

Medido a montante: 2 x Deq. 

• Condição mínima aceita para localização da altura dos flanges: 

Medido a jusante: 2 x Deq. 

Medido a montante: 0,5 x Deq. 

Legenda:  Deq = diâmetro interno equivalente. 

 

Quando a condição ideal não pode ser utilizada, como nos casos em que as 

chaminés apresentam baixa estatura, utiliza-se a condição mínima proposta pelo 

método FEEMA 511, de forma que a fonte consiga ser atendida pela norma e se 

localize de forma adequada a altura de instalação dos flanges para o monitoramento 

adequado. 

A figura 15 apresenta a localização dos pontos, a montante e a jusante da fonte 

de emissão atmosférica, sendo a distância representada por AB a medida a jusante 

da fonte e BC a medida a montante da fonte emissão. 

 

Figura 15: Representação da fonte de emissão e localização do orifício de 
amostragem. 

 

Fonte: adaptado do método FEEMA, MF-511 



52 

A figura 16 representa o gráfico fornecido pelo método FEEMA, para a 

localização da quantidade de pontos transversais que deverão ser monitorados no 

interior da chaminé, lembrando que cada um desses pontos deve ser monitorado por 

no mínimo dois minutos e que a duração da amostragem não deve ser inferior a 

sessenta minutos, conforme indicado pelo método FEEMA, MF-515. 

Para determinar a quantidade de pontos transversais se divide a distância a 

jusante e a montante do flange, pelo diâmetro interno equivalente, através da figura 

16 fornecido pelo método FEEMA, localiza-se a distância representada em diâmetros 

a montante e a jusante da fonte, onde se apresenta dois resultados possíveis 

indicados pela figura, escolhe-se o maior número de pontos para amostrar, de maneira 

que se possa dividir o número de pontos determinados pelo número de flanges 

instalados na fonte de emissão e se tenha uma divisão exata, podendo somar mais 

um ponto até que se consiga satisfazer a condição.  

 

Figura 16: Determinação da quantidade de pontos transversais da chaminé da 
indústria cerâmica através do gráfico. 

Fonte: 
adaptado do método FEEMA, MF-511 
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Os pontos monitorados em cada flange foram identificados através da divisão 

da área da chaminé em áreas iguais, e a sonda deve coletar uma amostra dos 

contaminantes, aproximadamente, ao centro de cada uma dessas áreas. O total de 

áreas apresentado devem ser divididos em áreas iguais para cada flange, de forma 

que a sonda consiga coletar as amostras no centro de cada uma dessas áreas por no 

mínimo dois minutos em cada um dos pontos e que cada amostragem não tenha 

duração inferior a sessenta minutos.   

No corpo da sonda utilizada para a coleta do material, deve ser efetuada 

marcações de todas as distancias apresentadas, com canetas resistentes ao calor e 

a umidade, de forma que o técnico de amostragem consiga identificar corretamente 

os pontos exatos da sonda no interior da fonte monitorada. 

 

4.6 Principais Equipamentos Utilizados 

 
 

O equipamento utilizado para a realização da amostragem na chaminé do forno 

de queima cerâmica foi o Coletor Isocinético de Poluentes Atmosférica (CIPA), figura 

17, fabricado pela empresa Energética com localização no Rio de Janeiro.  

O coletor de efluentes gasosos, CIPA, é responsável pela realização da coleta 

de amostras de gases, aerossóis, névoas ou vapores oriundos de chaminés e dutos, 

para que posteriormente sejam analisadas em laboratório de forma gravimétrica.  

O CIPA foi utilizado com objetivo capturar amostras para a determinação da 

concentração de material particulado, além de também permitir o monitoramento da 

temperatura, pressões, vazões e da velocidade garantido que a isocinética dos gases 

seja respeitada. 

O coletor isocinético é recomendado para realização desse gênero de 

amostragem pois as coletas e análises executadas acatam a metodologia proposta 

pelo método 5 da EPA (Agência de Proteção Ambiental Americana) e os análogos a 

ela determinados pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pela 

CETESB (Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental) e pelo INEA (Instituto 

Estadual do Ambiente) (AGUIAR et al., 2008). 

 O método 5 da EPA é responsável por descrever e aconselhar a utilização de 

um equipamento que apresente as mesmas características e funcionalidade 

encontradas no Coletor isocinético de poluentes atmosféricos, de forma a obter uma 
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amostragem isocinética com representatividade na fonte estacionária, e assim se 

conquistar resultados confiáveis.   

O coletor é composto por uma Sonda-Pitot, caixa quente, caixa fria, uma caixa 

de controle, uma bomba, uma extensão flexível e umbilicais. O equipamento pode ser 

utilizado em chaminés e dutos retangulares ou circulares, com a sonda em posição 

horizontal, vertical ou inclinada.  

O fluxo do gás pode apresentar uma velocidade com variância entre 2 e 50m/s 

e com temperaturas atingido até 250°C, caso a fonte apresente temperatura superior 

a indicada a adaptação do projeto onde é utilizado uma sonda com sistema de 

refrigeração de forma a evitar o colapso estrutural provocado por temperaturas 

elevadas (ALMEIDA FILHO, 2008). 

Neste trabalho, a amostragem foi realizada em chaminé de seção retangular e 

vertical, não foi necessária nenhuma adaptação no equipamento pois a temperatura 

e a velocidade se encontravam dentro dos limites estabelecidos.   

A figura 17, apresenta os componentes do equipamento coletor isocinético de 

poluentes atmosféricos, utilizado durante o monitoramento da indústria cerâmica. 

A sonda apresenta uma boquilha para a coleta da amostra, um tubo de pitot 

tipo “S” para medir a velocidade e um sensor térmico para medir a temperatura da 

chaminé.  

A Caixa Quente que possuí um ciclone que retém as maiores partículas e um 

porta filtro para a retenção de partículas menores.  

A Caixa Fria apresenta um compartimento com gelo e quatro impinges, onde 

os dois primeiros são preenchidos com água, o terceiro permanece vazio e o quarto é 

completado com sílica gel, responsável pela condensação da umidade do gás.  

O Cordão Umbilical é um conjunto flexível que transporta através da tubulação 

os gases por cada componente do equipamento.  

O Módulo de Controle é formado por um conjunto de aparelhos que permitem 

o controle da amostragem, contendo uma bomba de vácuo para succionar o ar da 

caixa fria e medir o volume seco, possuí dois manômetros para as medidas de pressão 

de velocidade na chaminé e da pressão de velocidade no medidor, possui ainda um 

termômetro que indica a temperatura no ponto selecionado (PERIN, 2014). 
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Figura 17: Coletor Isocinético de Poluentes Atmosféricos 

 
Fonte: ENERGÉTICA, (2017) 

 

Parte dos componentes dos equipamentos utilizados, necessitam ser 

calibrados a cada seis meses em laboratórios certificados e seus comprovantes de 

calibrações necessitam ser enviados aos órgãos ambientais competentes, juntamente 

com o relatório técnico que estipula a concentração de poluentes emitidos. 

 De acordo com a norma NBR 12020 (1992), os componentes devem estar 

devidamente calibrados no momento da coleta e essas calibrações devem ser 

comprovadas aos órgãos ambientais.  

No Rio de Janeiro, onde foi realizada a amostragem, o órgão competente é o 

INEA. Os laudos referentes as calibrações dos componentes utilizados estarão 

disponíveis na seção 8 deste trabalho, referente aos anexos. 

Os laudos de calibração comprovam que os equipamentos utilizados estavam 

em conformidade e aptos a realização do serviço, garantindo a segurança e eficiência 

dos resultados indicados. 

A figura 18 representa um esquema nomeado tecnicamente como trem da 

amostragem, que demonstra como o coletor isocinético de poluentes atmosféricos foi 

ligado em campo, para monitorar a chaminé do forno de queima cerâmica. 
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Figura 18: Esquema do trem de amostragem para coleta de material particulado 

 
Fonte: Manual Técnico CIPA – Energética- RJ 

 

As circunstâncias para a realização da amostragem em fontes fixas tornaram 

essencial a aplicação de um analisador portátil, figura 19, com o emprego da 

modelagem e linguagem de programação para o tratamentos dos dados 

estatísticamente, proporcionando precisão e uma fácil interpretação visual dos 

resultados obtidos.  

O uso do analisador de gases é normatizado através da US-EPA, através do 

method CTM-030 e pela norma técnica brasileira, NBR 10.701, que permite o uso 

desses equipamentos durante a amostragem isocinética, durante a realização do 

procedimento e da análise consecutiva dos gases no decorrer da coleta de Material 

Particulado.  
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O analisador de gases alia a facilidade da condução e de funcionamento, 

através da utilização de uma metodologia instrumental de análise de chaminés e 

dutos.  

O equipamento realiza a coleta e analisa de maneira contínua através de 

células eletroquímicas, o teor dos gases presente nos efluentes oriundos das fontes 

fixas (AGUIAR et al., 2008). 

O analisador de gases foi utilizado para contabilizar a concentração de 

Monóxido de Carbono e Óxidos de Nitrogênio, no interior da fonte emissora da 

manufatura cerâmica.  

 

Figura 19: Analisador de Gases Chemist 500 

 

Fonte: ECIL, (2019) 

Medições com rastreabilidade, repetitividade e reprodutibilidade, permitem a 

obtenção de uma massa de dados mais robusta para uma avaliação precisa. 

O Monitoramento on-line foi efetuado com equipamentos Chemist 500 da 

Seitron, empresa Italiana. Estando entre os mais moderno em tecnologia e precisão 

para análises de gases de combustão. O Analisador de gases de combustão avalia 

componentes químicos como O2, CO2, CO, NOx entre outros. O equipamento possui 

na memória até 15 tipos de combustíveis utilizados para o cálculo dos poluentes e 

eficiência (combustão e térmica). 
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5 RESULTADOS 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA), atualmente, não estipula limites de 

emissão para efluentes gasosos oriundos de fábricas de cerâmicas, sendo assim para 

este trabalho, não foi utilizada nenhuma norma estadual para o enquadramento da 

emissão atmosférica. Uma observação importante é que não existem definidos, em 

âmbitos municipal, estadual ou federal, limites de emissão de poluentes atmosféricos 

provenientes de fontes fixas de emissão para esta tipologia. Deste modo, se utilizou 

como referência os limites de emissão específicos para o tipo de combustível que 

estava sendo empregado no processo, assim os limites foram definidos para 

processos de geração de calor oriundos da combustão externa de derivados da 

madeira.  

A norma utilizada para a definição dos limites máximos permitidos foi a 

CONAMA 436, de 22/12/2011, que estabelece limites máximos de emissão de 

poluentes atmosféricos para fontes estacionárias e que abrange indústrias instaladas 

ou com pedido de licença de instalação anteriores a 02 de janeiro de 2007, 

abrangendo assim a indústria cerâmica em questão que teve sua fonte instalada em 

1959.  

O item 3, do Anexo IV, da CONAMA 436, estabelece os seguintes limites de 

emissão para poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor 

a partir da combustão externa de derivados de madeira, apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8: Limites de emissão para poluentes atmosféricos provenientes da 
combustão externa de derivados de madeira 

Potência térmica nominal 
(MW) 

M.P. (1) 
NOX (1) (como 

NO2) 

Menor que 10 730 N.A. (2) 

Entre 10 e 50 520 650 

Maior que 50 300 650 

Fonte: CONAMA 436 

Legenda: 
(1) Os resultados devem ser expressos na unidade de concentração mg/Nm3, em base 
seca e corrigidos a 8% de O2.  
(2) N.A. - Não aplicável  
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 Por meio da tabela 8, se constata que a norma apresenta limites diferenciados 

para indústrias com potência térmica nominal menor que 10MW, entre 10MW e 50MW, 

e superior a 50MW, possuindo limites mais ou menos restritivos dependendo da 

situação aplicada. A potência térmica nominal apresentada pelo empreendimento 

cerâmico é de 80MW, sendo assim se identifica os valores máximos para a emissão 

de material particulado e óxidos de nitrogênio, sendo estes respectivamente 300 

mg/Nm3 e 650 mg/Nm3, apresentados conforme a Resolução CONAMA 436. 

 Foi realizado o cálculo do diâmetro interno equivalente da chaminé de maneira 

a localizar a altura ideal de instalação dos flanges, assim como o número de pontos 

transversais amostrados no interior da fonte de emissão, conforme indicado pelo 

método MF-511. 

O diâmetro interno equivalente obtido para a chaminé foi de 1,80m, esse 

diâmetro foi usado para os cálculos da altura ideal de instalação dos flanges a partir 

da condição mínima aceita pelo método FEEMA, de duas vezes o diâmetro interno 

equivalente a jusante da fonte de emissão e de meio diâmetro interno equivalente a 

montante da chaminé, resultando em 2 x 1,80 = 3,6 metros (localizado a jusante da 

chaminé) e 0,5 x 1,80 = 0,9 metros (localizado a montante da chaminé). 

Sendo assim, constatou-se que o cálculo efetuado definiu que os flanges 

fossem posicionados acima de 3,6 metros em relação a jusante da fonte (base da 

chaminé) e abaixo de 0,9 metros em relação a montante da fonte (topo da chaminé). 

Os orifícios da chaminé foram posicionados a 5 metros em relação a jusante e 

10 metros em relação a montante, estando em conformidade com o método MF-511, 

evitando o fluxo turbulento.  

Com a localização dos flanges que serviram de entrada para as sondas 

definidos corretamente, foi determinado o número de pontos transversais para a 

realização das coletas das amostras, com a medida a jusante e a montante 

determinadas, foi utilizado o gráfico fornecido pelo método FEEMA para determinar o 

número de pontos que será monitorado na seção transversal da chaminé. 

 Para isso foi dividido os valores informados referente a montante (10 metros) 

e a jusante (5 metros) pelo diâmetro equivalente (1,80 metros), em seguida marcou-

se os valores encontrados na figura 20, onde a parte superior do gráfico representa o 

valor a montante e a parte inferior representa o valor a jusante. 
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Com os resultados apresentados pelos cálculos, obteve-se um valor 

equivalente a 2,78 da distância representada em diâmetros a jusante e 5,56 da 

distância representada em diâmetros a montante. 

 Esses valores estão identificados na figura 20, onde a seta azul clara 

pontilhada representa o valor a montante e a azul escura representa o valor a jusante. 

A figura 20 aponta os números de pontos estipulados pela norma para cada 

fonte através das distancias dos flanges em relação ao seu diâmetro, a distância em 

diâmetros medida a montante aponta para 12 pontos na sessão transversal, quando 

essa apresenta uma chaminé com diâmetro superior a 0,60m, exatamente o caso da 

chaminé avaliada. Enquanto que a altura medida em diâmetros a jusante apontou para 

24 ou 25 pontos de amostragem, para chaminés retangulares deve-se selecionar o 

maior valor indicado. 

Deste modo o número de pontos monitorados no interior da chaminé deve ser 

de 25 pontos transversais, esse valor foi distribuído igualmente pelos dois flanges 

apresentados na chaminé, segundo a norma pode-se somar mais um ponto de forma 

que se apresente uma divisão exata, sendo assim foi atribuído mais um ponto aos 25 

identificados, resultando em 26 pontos transversais que foram monitorados para a 

realização da amostragem isocinética. 

 

Figura 20: Determinação da quantidade de pontos transversais da chaminé da 
indústria cerâmica através do gráfico. 

Fonte: 
adaptado do método FEEMA, MF-511 
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O número de pontos monitorados é definido pelo maior número de pontos 

encontrados na figura 16, dessa forma foram monitorados 26 pontos, divididos 

igualmente para os dois flanges, resultando em 13 pontos monitorados em cada um 

dos flanges. Os flanges estavam localizados na mesma altura e na mesma face da 

chaminé.  

Os pontos monitorados em cada flange foram identificados através da divisão 

da área da chaminé em vinte e seis áreas iguais, onde desse total apresentado foram 

divididos em treze áreas para cada flange, de forma que a sonda consiga coletar as 

amostras no centro de cada uma dessas áreas por no mínimo dois minutos em cada 

um dos pontos e que cada amostragem não tenha duração inferior a sessenta 

minutos.   

No corpo da sonda utilizada para a coleta do material, foi efetuada marcações 

de todas as distancias apresentadas na tabela 9, com canetas resistentes ao calor e 

a umidade, de forma que o técnico de amostragem pudesse identificar corretamente 

os pontos exatos da sonda no interior da fonte monitorada, as distancias entre os 

pontos monitorados foram de aproximadamente 0,12m entre cada ponto de 

amostragem apresentado na tabela 9. 

 

Tabela 9: Localização dos pontos transversais 

CHAMINÉ RETANGULAR/QUADRADA – 26 PONTOS 

POSIÇÃO NA SONDA EM RELAÇÃO AO CENTRO DA BOQUILHA 

POSIÇÃO 1 26,15cm 

POSIÇÃO 2 38,46cm 

POSIÇÃO 3 50,77cm 

POSIÇÃO 4 63,08cm 

POSIÇÃO 5 75,39cm 

POSIÇÃO 6 87,70cm 

POSIÇÃO 7 100,01cm 

POSIÇÃO 8 112,32cm 

POSIÇÃO 9 124,63cm 

POSIÇÃO 10 136,94cm 

POSIÇÃO 11 149,25cm 

POSIÇÃO 12 161,56cm 

POSIÇÃO 13 173,87cm 
 

Fonte: Elaboração própria 
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Não ocorreu nenhuma interrupção do fluxo gasoso no momento da 

amostragem, esse tipo de situação pode ocorrer quando a indústria sofre alguma 

alteração em seu sistema, no caso dessa circunstância por mais de dois minutos deve 

ser reiniciado o procedimento de amostragem em cada ponto. 

 A tabela 10, apresenta os resultados físicos e mecânicos obtidos durante o 

trabalho realizado, entre as informações contidas na tabela se encontra a pressão 

atmosférica, fator de calibração do gasômetro, fator de calibração da sonda Pitot, o 

tempo de duração de cada amostragem, a área da seção da chaminé, o diâmetro da 

boquilha, a massa molar a base seca, a massa molar a base úmida, a pressão na 

chaminé, a pressão no medidor de gás, a temperatura na chaminé, a temperatura no 

gasômetro, o volume do gás medido, o volume do gás coletado nas condições da 

fonte, entre outros fatores.  

 Os resultados dos parâmetros monitorados e apresentados na tabela 10, foram 

obtidos durante a primeira, segunda e terceira amostragem, assim como suas médias 

resultantes das três coletas de contaminantes, se apresentam definidas na tabela. 

 A tabela 11 traz um resumo dos resultados químicos apresentados durante o 

monitoramento, entre eles estão o teor de oxigênio medido, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, nitrogênio, a concentração de material particulado, a 

concentração de material particulado corrigida a 8% de oxigênio, o limite CONAMA 

436 para emissão de material particulado, a taxa de emissão de material particulado, 

a concentração de óxidos de nitrogênio, a concentração de óxidos de nitrogênio 

corrigida a 8% de oxigênio, o limite CONAMA 436 para emissão do óxidos de 

nitrogênio, a taxa de emissão de óxido de nitrogênio, a concentração de monóxido de 

carbono, taxa de emissão de monóxido de carbono.  

 Analisando os resultados obtidos, apresentado nas tabelas 10 e 11, podemos 

constatar que foi realizada coletas em triplicadas com durações superioras a sessenta 

minutos para cada amostra coletada. 

  Os valores definidos para cada amostragem podem ser conferidos nas tabelas 

10 e 11, e a concentração final dos parâmetros analisados são determinados pela 

média dos resultados das amostras triplicadas. 
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Tabela 10: Resumo dos resultados dos ensaios físicos e mecânico. 

 

Fonte: Elaboração própria  

                                                                                                          

a                                                                                                                                                                
Data: Data: Data:

Q [m³/h]

vazão normal base seca

92.280vazão cond. da chaminé

Bag [%vol] umidade dos gáses 9,11

ΔP [mmH2O]

49

6,90

√ΔP [adimens] média das raízes de ΔP

1,66

MMs [g/mol]

temp. na chaminé/duto

massa mol, base sêca

MMu [g/mol]

Pe [mmH2O]

Tc [°C]

759,92

1,004

62,50

758,30

1,004

29,18

7,10

39,59

28,19

0,8520

29,22

62,50

1,66

28,16

0,8520

RESULTADOS FÍSICO E MECÂNICOS   

Ab [mm²]

27/11/2020 27/11/2020

diâmetro da boquilha

área da seção da chaminéAc [m²]

tempo da amostragem

7,10

2,56

0,8520

7,10

Patm [mmHg]

MÉDIA

Hora da Amostragem

27/11/2020

10:30

Fim: 11:32

Amostragem 2

11:40

Mag [g]

1,60

2,56

diâmetro da chaminéDc [m]

1,299

0,9323

46

massa mol. base úmida

área da seção da boquilha

2,5385

761,92

6,90

38

pressão est. na chaminé

pressão dif. no pitot

Vmcc [m³]

Vag [m³]

31,76pressão dif. no orifício

Tg [°C]

0,1216

1,318

volume do gás medido

VgN [Nm³]

0,1319

vol. medido cond. Normais

volume de gases coletados nas 

condições da fonte

Vg [m
3
]

0,8520

760,36

39,59

759,22758,42

761,27

1,66

0,9444

102

1,071

28,1028,19

28,08

1,092

759,32

62,50

1,60

2,56

62,50

71,0

vol. água cond. Chaminé

temperatura no gasômetro

massa. água cond. chaminé

29,57

2,5385

6,90

1,0821

2,5385

71,769,2

113

1,313

2,5385

112

0,9355

1,083

0,1213

109

0,1249

1,3102

45

28,88

74,8

6,90

93.164

9,27

0,9300

93.388 93.824

96

60.48561.143

96
variação isocinética - faixa 

aceitável entre 90% e 110%
95

60.520

96

59.934

I [%]

Qnbs [Nm³/h]

velocidade média dos gases 10,01Vc [m/s] 10,13

9,00

10,18

9,68

10,11

Início: Início:

ΔH [mmH2O]

Y [adimens]

Simbologia / Unidade Nomenclatura

pressão atmosférica

fator de cal, do gasômetro

pressão total na chaminé

pressão no medidor de gás

t [min]

Db [mm]

Cp [adimens] fator de calibração do pitot

Pg [mmHg]

Pc [mmHg]

761,54

1,66

Início:

Fim:

29,20

39,59

29,20

39,59

Fim: 12:42

Amostragem 1

10:22

759,20

Amostragem 3

7,10

759,10

1,60

2,56

1,004

759,80

1,60

1,004

Resultados

9:20
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Tabela 11: Resumo dos resultados químicos 

 

Fonte: Elaboração própria 

1
a 

2
a 

3
a 

Tc [°C] temp. na chaminé/duto 102 112 113

Tg [°C] temperatura no gasômetro 38 46 49

Vc [m/s] velocidade média dos gases 10,01 10,13 10,18

Q [m³/h] vazão cond. da chaminé 92.280 93.388 93.824

Qnbs [Nm³/h] vazão normal base seca 61.143 60.485 59.934

1
a 

2
a 

3
a 

O2 [%] óxigênio medido 17,6 17,9 18,0

CO2 [%] dióxido de carbono 3,2 3,0 2,9

CO [%] monóxido de carbono 0,010 0,010 0,010

N2 [%] nitrogênio 79,2 79,1 79,1

1
a 

2
a 

3
a Média Conforme?

CMP [mg/Nm
3
] concentração de mat. part. 20,65 35,07 27,21 27,64

CMP [mg/Nm
3
] 8 % O2 concentração mat. part. corrigida 78,96 147,07 117,91 114,64

LimCONAMA [mg/Nm
3
] Limite CONAMA 436 - Anexo IV 300 300 300 300

TeMP [kg/h] taxa de emissão de mat. part. 
a 1,263 2,121 1,631 1,672

1
a 

2
a 

3
a Média Conforme?

CNOx [mg/Nm
3
] concentração de NOx 39,02 51,34 53,39 47,92

CNOx [mg/Nm³] 8 % O2 concentração de NOx corrigida 149,19 215,29 231,37 198,62

LimCONAMA [mg/Nm
3
] Limite CONAMA 436 - Anexo IV 650 650 650 650

TeNOx [kg/h] taxa de emissão de NOx 
a 2,386 3,105 3,200 2,897

1
a 

2
a 

3
a Média Conforme?

CO [ppm] partícula por milhão de CO 104,67 100,67 102,67 102,67

CCO [mg/Nm
3
] concentração de CO 130,83 125,83 128,33 128,33 N/A

TeCO [kg/h] taxa de emissão de CO 
a 8,000 7,611 7,692 7,767

Simbologia / Unidade Nomenclatura
Resultados

Simbologia / Unidade

ÓXIDOS DE NITROGÊNIO - NOx

Simbologia / Unidade Nomenclatura
Resultados

MONÓXIDO DE CARBONO  CO

Nomenclatura
Resultados

a Calculado utilizando o Qnbs de cada amostragem

b Proveniente do laudo de análises

RESULTADOS QUÍMICOS

Simbologia / Unidade Nomenclatura
Resultados

Média

17,8

3,0

0,010

79,1

MATERIAL PARTICULADO - M.P.

60.520

PRINCIPAIS RESULTADOS TÉRMICOS E MECÂNICOS

Simbologia / Unidade Nomenclatura
Média

109

45

10,11

93.164

							

Resultados
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 Observando e analisando as tabelas apresentadas podemos identificar que a 

indústria cerâmica apresentou uma emissão atmosférica com 114,64 mg/Nm3 de 

concentração média de Material Particulado (MP) e 198,62 mg/Nm3 de Óxidos de 

Nitrogênio (NOX), tendo como limites apontados pela Resolução CONAMA 436 o 

equivalente a 300 mg/Nm3 para Material Particulado e 650 mg/Nm3 para Óxido de 

Nitrogênio, todos os valores mencionados, estão corrigidos a 8% de oxigênio, como 

proposto pela resolução. 

 As médias das concentrações de Material Particulado e de Óxidos de Nitrogênio 

avaliadas no Forno de queima de cerâmica, durante as amostragens, encontravam-se 

dentro dos limites estabelecidos pela RESOLUÇÃO CONAMA 436, utilizada como 

referência neste trabalho.  

           Os gráficos 1 e 2, ilustram a concentração de contaminantes corrigidos 

comparando-os com o limite máximo estipulado pela Resolução CONAMA 436 usada 

como principal fonte de embasamento legal para este estudo.  

 

Gráfico 1: Concentração de M.P. - Resolução CONAMA 436 

 

Fonte: Elaboração própria  
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O gráfico 1 apresenta as concentrações de material particulado emitidos pelas 

fontes durante a primeira amostragem, segunda amostragem e terceira amostragem, 

assim como a média das concentrações emitidas sendo estas respectivamente 20,65 

mg/Nm3, 35,07 mg/Nm3, 27,21 mg/Nm3 e 27,64 mg/Nm3, também representa as 

concentrações corrigidas a 8% de oxigênio, onde obtivemos para a primeira 

amostragem uma concentração equivalente a 78,95 mg/Nm3, para a segunda 

amostragem uma concentração de 147,09 mg/Nm3, na terceira coleta de amostra 

tivemos uma concentração de 117,89 mg/Nm3, onde foi obtida uma média aritmética 

entre elas de 114,64 mg/Nm3, analisando o gráfico se observou que todos os 

resultados adquiridos estavam bem abaixo do limite de 300 mg/Nm3  definido pela 

CONAMA 436. 

Gráfico 2: Concentrações de NOx - Resolução CONAMA 436 

 

Fonte: Elaboração própria  

 

No gráfico 2, se pode constatar que as concentrações emitidas pela chaminé, 

referente ao óxidos de nitrogênio, durante a coleta da primeira amostras obteve como 

resultado uma concentração de 39,02 mg/Nm3, na segunda coleta amostrada se 
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verificou uma concentração de 51,34 mg/Nm3, a terceira amostragem resultou em um 

valor de 53,39 mg/Nm3 de emissão, a média das concentrações das três  amostragem 

foi equivalente a 47,92 mg/Nm3. A concentração corrigida apresentada para a 

primeira, segunda e terceira amostragem, assim como sua média foi respectivamente 

as concentrações de 149,19 mg/Nm3, 215,29 mg/Nm3, 231,37 mg/Nm3, 198,62 

mg/Nm3. O limite de emissão definido pela Resolução CONAMA 436 é de 650 

mg/Nm3. Dessa forma, as concentrações resultantes ficaram bem abaixo do limite 

estipulado. 

A concentração de Monóxido de carbono não apresenta limites de 

concentrações estipuladas para a indústria com processos de geração de calor 

oriundos da queima de madeira que apresentem potência térmica nominal superior a 

10MW. Como a indústria cerâmica analisada apresentou uma potência térmica 

nominal de 80MW, não foi possível analisar a taxa de emissão para este parâmetro, 

sendo este monitorado apenas para o autocontrole industrial.  
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6 CONCLUSÃO 

As normas técnicas estipuladas pela ABNT (NBR 11966, NBR 12019, NBR 

12020, NBR 10700, NBR 10701), INEA (MF-511, MF-512, MF-514 E MF-515) e a U.S. 

EPA (Method 3A, Method 5, Method 7E, Method CTM 030) utilizadas neste estudo 

para a elaboração da amostragem e análise dos parâmetros identificados foram 

respeitadas de forma a se obter coletas e análises das emissões atmosféricas de 

forma confiável e realística.  

A utilização dos métodos de amostragem possibilitou o emprego dos 

equipamentos CIPA, do analisador de gases, definiu as condições exigíveis para o 

planejamento da atividade de medição, estipulou o tempo mínimo indicado para a 

realização do trabalho como sendo de sessenta minutos por amostragem realizada, a 

determinação da altura, a quantidade de pontos transversais para a realização da 

amostragem, a determinação da concentração de material particulado, de óxidos de 

nitrogênio, de monóxido de carbono, entre outros parâmetros que foram observados 

no decorrer da elaboração do trabalho. 

Através das avaliações ambientais contidas nesta pesquisa, onde foi utilizado 

como embasamento legal para a classificação dos limites máximos de emissão 

atmosférico a Resolução CONAMA 436, se observou que as emissões da Chaminé 

do Forno de queima de cerâmica, no momento das amostragens, apresentaram 

114,64 mg/Nm3 de concentração média de Material Particulado corrigida a 8% de 

oxigênio, com limite de emissão estipulado de 300 mg/Nm3, estando assim abaixo do 

limite determinado pela legislação. 

Para a concentração de óxidos de nitrogênio, foi medido um valor de 198,62 

mg/Nm3 corrigido a 8% de oxigênio. O limite de emissão determinado pela legislação 

de referência é de 650 mg/Nm3, apresentando concentração inferior ao limite 

determinado. 

A concentração de monóxido de carbono para indústrias com processos de 

geração de calor por meio da combustão que utilizam madeira como combustível não 

apresenta limite de concentração máximo definido pela resolução CONAMA 436 para 

empresas com potência térmica nominal superior a 10MW. Dessa forma, não foi 

possível avaliar a emissão desse poluente, sendo medido apenas para controle da 

própria indústria cerâmica de forma a melhorar o processo produtivo.  



69 

Deste modo, as concentrações apresentadas no momento da realização das 

amostragens estavam em conformidade com os limites da RESOLUÇÃO CONAMA 

436. Sendo assim, não houve necessidade de propor nenhuma medida mitigatória e 

corretiva para a indústria em questão como por exemplo, o dimensionamento e 

instalação de equipamentos de controle de emissão atmosférica como o Lavador de 

gases, Coletor ciclônico e o Filtro de mangas. 

Este estudo de caso foi realizado através de um monitoramento real de uma 

indústria cerâmica, onde no momento das medições o forno estava operando em sua 

capacidade máxima de produção. Os resultados encontrados foram apresentados ao 

INEA juntamente com o relatório técnico, os laudos laboratoriais e os anexos das 

calibrações dos equipamentos. Dessa forma, a indústria continuou com sua licença 

de operação, atuando normalmente dentro das conformidades legais e contribuindo 

para a economia do município.  

A indústria cerâmica não possuí uma legislação que abranja especificamente 

um limite de emissão atmosférica estipulado para sua atividade como acontece, por 

exemplo, para indústrias responsáveis pela produção de fertilizantes, refinarias de 

petróleo, pela fundição de alumínio primário, fábricas de cimento Portland, entre 

outros. Sendo assim, foi utilizado como parâmetro os limites de emissão para 

poluentes atmosféricos provenientes de processos de geração de calor a partir da 

combustão externa de derivados da madeira. Dessa forma, o monitoramento teve 

como base a tipologia do combustível utilizado e não a atividade industrial praticada.  

Concluindo, deixo como proposta a atualização da resolução CONAMA 436, 

através da inclusão de um anexo específico para as indústrias cerâmicas, tratando 

assim de suas particularidades em relação a produção e emissão de efluentes 

gasosos. Através dos resultados de medições já existentes, provenientes das 

indústrias de mesmo ramo, seria possível elaborar um inventário e traçar os 

parâmetros desejados de acordo com os níveis de poluentes que se deseja limitar, 

podendo torna-los mais ou menos restritivos de acordo com os estudos relacionados 

e passar a monitorar o monóxido de carbono, de maneira a melhorar o controle desse 

parâmetro emitido pela indústria e que é extremamente prejudicial à saúde da 

população e ao meio ambiente.  

A atualização da Resolução CONAMA 436 ou a criação de novas leis estaduais 

ou municipais que sejam mais restritas as manufaturas cerâmicas é essencial para se 

ter uma evolução no controle de poluentes emitidos para a atmosfera, demonstrando 
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assim uma verdadeira preocupação com o meio ambiente e com a população que 

habita em torno desses estabelecimentos sendo afetada pelas emissões provocada 

pela empresa, através de suas fontes de baixa estatura, prejudicando ainda mais a 

dissipação dos gases, chaminés ou dutos baixos que não atendam a condição mínima 

proposta para a instalação dos flanges, através do método FEEMA MF-511, e que 

apresentem longo tempo de utilização deveriam ter a legislação revistas e terem uma 

cobrança maior pelos órgãos ambientais licenciadores. 

Uma lei mais restritiva, que limite o monóxido de carbono produzido por 

industrias que apresentem potência térmica nominal superior a 10 MW, estipule 

alturas mínimas para uma chaminé ou duto e que exija o uso de equipamentos de 

controle de emissão, é de suma importância para uma melhora na qualidade do ar 

que se respira. 

Este trabalho apresentou dados verdadeiros de emissão atmosférica de uma 

indústria cerâmica localizada em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, podendo servir 

como base para orientar outros trabalhos acadêmicos que desejem monitorar 

isocineticamente uma indústria, assim como para pesquisas relacionadas as 

concentrações de poluentes emitidos pela tipologia industrial na região. 
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