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DEFINIÇÃO:

Poluição do ar é a presença ou lançamento de matéria

e/ou energia no ar que possa a vir danificar os usos desse

recurso natural, previamente definido pela comunidade

ou país que o contém.

DEFINIÇÃO:

Poluição do ar é a presença ou lançamento de matéria

e/ou energia no ar que possa a vir danificar os usos desse

recurso natural, previamente definido pela comunidade

ou país que o contém.

Poluição do Ar
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Fases da Gestão Ambiental

1 – PRODUÇÃO (ACM)1 – PRODUÇÃO (ACM)

2 – EMISSÃO (ACM)2 – EMISSÃO (ACM)

4 – RECEPÇÃO (ACM)4 – RECEPÇÃO (ACM)

3 – DISPERSÃO (ACM)3 – DISPERSÃO (ACM)

A = AUDITA E INVENTARIA
C = CONTROLA EMISSÕES
M = MONITORA

A = AUDITA E INVENTARIA
C = CONTROLA EMISSÕES
M = MONITORA
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Regulamenta a lei estadual 997 de 30/05/1976

Art. 2º - Fica proibido o lançamento ou a
liberação de poluentes nas águas, no ar ou no
solo.

Art. 3º - Considera-se poluente toda e qualquer
forma de matéria ou energia lançada ou liberada
nas águas, no ar ou no solo

Regulamenta a lei estadual 997 de 30/05/1976

Art. 2º - Fica proibido o lançamento ou a
liberação de poluentes nas águas, no ar ou no
solo.

Art. 3º - Considera-se poluente toda e qualquer
forma de matéria ou energia lançada ou liberada
nas águas, no ar ou no solo

Decreto 8468 de 08/09/1976
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Art. 3º (cont.)

I – com intensidade, em quantidade e de concentração, em

desacordo com os padrões de emissão estabelecidos neste

Regulamento e normas dele decorrentes

II – com características e condições de lançamento ou

liberação, em desacordo com os padrões de

condicionamento e projeto estabelecidos nas mesmas

prescrições

III – por fontes de poluição com características de localização e

utilização em desacordo com os referidos padrões de

condicionamento e projeto

Art. 3º (cont.)

I – com intensidade, em quantidade e de concentração, em

desacordo com os padrões de emissão estabelecidos neste

Regulamento e normas dele decorrentes

II – com características e condições de lançamento ou

liberação, em desacordo com os padrões de

condicionamento e projeto estabelecidos nas mesmas

prescrições

III – por fontes de poluição com características de localização e

utilização em desacordo com os referidos padrões de

condicionamento e projeto

Decreto 8468 de 08/09/1976
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Art. 3º (cont.)

IV – com intensidade, em quantidade e de concentração ou
com características que, direta ou indiretamente, tornem ou
possam tornar ultrapassáveis os padrões de qualidade do
meio ambiente estabelecidos neste Regulamento e normas
dele decorrentes

V – que, independentemente de estarem enquadrados nos
incisos anteriores, tornem ou possam tornar as águas, o ar
ou o solo impróprios, nocivos ou ofensivos a saúde,
inconvenientes ao bem-estar publico, danosos aos
materiais, a fauna e a flora, prejudiciais a segurança, ao uso
e gozo da propriedade, bem como as atividades normais da
comunidade.

Art. 3º (cont.)

IV – com intensidade, em quantidade e de concentração ou
com características que, direta ou indiretamente, tornem ou
possam tornar ultrapassáveis os padrões de qualidade do
meio ambiente estabelecidos neste Regulamento e normas
dele decorrentes

V – que, independentemente de estarem enquadrados nos
incisos anteriores, tornem ou possam tornar as águas, o ar
ou o solo impróprios, nocivos ou ofensivos a saúde,
inconvenientes ao bem-estar publico, danosos aos
materiais, a fauna e a flora, prejudiciais a segurança, ao uso
e gozo da propriedade, bem como as atividades normais da
comunidade.

Decreto 8468 de 08/09/1976
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(Com redação dada pelo Decreto n. 52.469, de 12.12.07)

Art. 23 - Determina-se o grau de saturação da qualidade do ar de uma sub-

região quanto a um poluente específico, cotejando-se as concentrações

verificadas nos últimos 3 (três) anos com os Padrões de Qualidade do Ar

(PQAR) estabelecidos no artigo 29 deste Regulamento e na Resolução

CONAMA n° 3/90 ou regulamentação correlata superveniente.

§ 1º - As sub-regiões a que se refere este artigo serão classificadas de acordo

com os seguintes critérios:

(Com redação dada pelo Decreto n. 52.469, de 12.12.07)

Art. 23 - Determina-se o grau de saturação da qualidade do ar de uma sub-

região quanto a um poluente específico, cotejando-se as concentrações

verificadas nos últimos 3 (três) anos com os Padrões de Qualidade do Ar

(PQAR) estabelecidos no artigo 29 deste Regulamento e na Resolução

CONAMA n° 3/90 ou regulamentação correlata superveniente.

§ 1º - As sub-regiões a que se refere este artigo serão classificadas de acordo

com os seguintes critérios:

Decreto 8468/76
Áreas de Saturação – Artigo 23
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Art. 38 - As substâncias odoríferas resultantes das fontes a seguir enumeradas
deverão ser incineradas em pós-queimadores, operando a uma temperatura
mínima de 750ºC, em tempo de residência mínima de 0,5 segundos, ou por
outro sistema de controle de poluentes, de eficiência igual ou superior:

I - torrefação e resfriamento de café, amendoim, castanha de caju e
cevada;

II - autoclaves e digestores utilizados em aproveitamento de matéria ani-
mal;

III - estufas de secagem ou cura para peças pintadas, envernizadas ou lito-
grafadas;

IV - oxidação de asfalto;

V - defumação de carnes ou similares;

VI - fontes de sulfeto de hidrogênio e mercaptanas;

VII - regeneração de borracha.

Art. 38 - As substâncias odoríferas resultantes das fontes a seguir enumeradas
deverão ser incineradas em pós-queimadores, operando a uma temperatura
mínima de 750ºC, em tempo de residência mínima de 0,5 segundos, ou por
outro sistema de controle de poluentes, de eficiência igual ou superior:

I - torrefação e resfriamento de café, amendoim, castanha de caju e
cevada;

II - autoclaves e digestores utilizados em aproveitamento de matéria ani-
mal;

III - estufas de secagem ou cura para peças pintadas, envernizadas ou lito-
grafadas;

IV - oxidação de asfalto;

V - defumação de carnes ou similares;

VI - fontes de sulfeto de hidrogênio e mercaptanas;

VII - regeneração de borracha.

Decreto 8468/76
Padrões de Condicionamento e Projeto – Artigo 38 - Fontes Estacionárias
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Art. 39 - As emissões provenientes de incineradores de resíduos sépticos e
cirúrgicos hospitalares deverão ser oxidadas em pós-queimador que utilize
combustível gasoso, operando a uma temperatura mínima de 850ºC e em
tempo de residência mínima de 0,8 segundos, ou por outro sistema de
controle de poluentes de eficiência igual ou superior.

Parágrafo único - Para fins de fiscalização, o pós-queimador a que se refere
este artigo deverá conter marcador de temperatura na câmara de combustão,
em local de fácil visualização.

Art. 41 - As fontes de poluição, para as quais não foram estabelecidos pa-
drões de emissão, adotarão sistemas de controle de poluição do ar baseados
na melhor tecnologia prática disponível para cada caso.

Parágrafo único - A adoção da tecnologia preconizada neste artigo, será feita
pela análise e aprovação da CETESB de plano de controle apresentado por
meio do responsável pela fonte de poluição, que especificará as medidas a
serem adotadas e a redução almejada para a emissão.

Art. 39 - As emissões provenientes de incineradores de resíduos sépticos e
cirúrgicos hospitalares deverão ser oxidadas em pós-queimador que utilize
combustível gasoso, operando a uma temperatura mínima de 850ºC e em
tempo de residência mínima de 0,8 segundos, ou por outro sistema de
controle de poluentes de eficiência igual ou superior.

Parágrafo único - Para fins de fiscalização, o pós-queimador a que se refere
este artigo deverá conter marcador de temperatura na câmara de combustão,
em local de fácil visualização.

Art. 41 - As fontes de poluição, para as quais não foram estabelecidos pa-
drões de emissão, adotarão sistemas de controle de poluição do ar baseados
na melhor tecnologia prática disponível para cada caso.

Parágrafo único - A adoção da tecnologia preconizada neste artigo, será feita
pela análise e aprovação da CETESB de plano de controle apresentado por
meio do responsável pela fonte de poluição, que especificará as medidas a
serem adotadas e a redução almejada para a emissão.

Decreto 8468/76
Padrões de Condicionamento e Projeto – Fontes Estacionárias
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Com redação dada pelo Decreto 52.469/07

Art. 42 - Fontes novas de poluição ou no caso da ampliação das já existentes que

pretendam instalar-se ou operar, quanto à localização, serão:

I - proibidas de instalar-se ou de operar quando, a critério da CETESB mediante

motivação técnica, houver o risco potencial a que alude o inciso V do artigo 3º

deste Regulamento, ainda que as emissões provenientes de seu processamento

estejam enquadradas nos incisos I, II, III e IV do mesmo artigo;

II - quando localizarem-se em regiões SAT e EVS e aludidas no anexo 11, obrigadas a

compensar, conforme estabelecido no artigo 42-A, em 110% (cento e dez por

cento) e 100% (cem por cento) das emissões atmosféricas a serem adicionadas

dos poluentes que causaram os estados, respectivamente, de SAT ou EVS.

Parágrafo único – Para os fins de que trata o inciso II deste artigo, para

empreendimentos localizados em municípios pertencentes a mais de uma sub-região, a

compensação de emissões poderá ser efetuada entre os empreendimentos situados em

qualquer dessas subregiões, considerando as exigências previstas para a sub-região.

Com redação dada pelo Decreto 52.469/07

Art. 42 - Fontes novas de poluição ou no caso da ampliação das já existentes que

pretendam instalar-se ou operar, quanto à localização, serão:

I - proibidas de instalar-se ou de operar quando, a critério da CETESB mediante

motivação técnica, houver o risco potencial a que alude o inciso V do artigo 3º

deste Regulamento, ainda que as emissões provenientes de seu processamento

estejam enquadradas nos incisos I, II, III e IV do mesmo artigo;

II - quando localizarem-se em regiões SAT e EVS e aludidas no anexo 11, obrigadas a

compensar, conforme estabelecido no artigo 42-A, em 110% (cento e dez por

cento) e 100% (cem por cento) das emissões atmosféricas a serem adicionadas

dos poluentes que causaram os estados, respectivamente, de SAT ou EVS.

Parágrafo único – Para os fins de que trata o inciso II deste artigo, para

empreendimentos localizados em municípios pertencentes a mais de uma sub-região, a

compensação de emissões poderá ser efetuada entre os empreendimentos situados em

qualquer dessas subregiões, considerando as exigências previstas para a sub-região.

Decreto 8468/76
Preventivo / Saturação – Artigo 42
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