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Diretrizes para conformidade com a IMO 2020 

A Glander International Bunkering realizou testes laboratoriais abrangentes em novos 
produtos de refinarias e misturadores de combustível para fornecer informações sobre a 

indústria naval e identificar quaisquer potenciais problemas após 2020. 

Inspeção do tanque 
A maior preocupação pós-2020 é ocasionalmente sentida pelas embarcações hoje, quando 

sedimentos de asfaltenos e finos catalíticos nos tanques se dissolvem depois do 
abastecimento com mais combustível tipo nafténico e aromático. A possibilidade de 

entupimento de separadores ou de filtros traz riscos para a segurança das embarcações. 

Recomendamos a inspeção dos tanques antes de utilizar produtos com teor de 0,5% e o 

mais frequentemente possível, a partir de então. A inspeção deve fazer parte da SMS e 
deve ocorrer em cada docagem planejada. Quaisquer finos e sedimentos devem ser 

retirados com uma pá, conforme necessário. 
 
Validação de combustível 

A estabilidade e a compatibilidade do combustível são fundamentais para que os 
armadores mantenham a sua eficiência operacional. A procura por testes de combustível 

está aumentando devido à urgência deste assunto. 
 
O nosso serviço de validação de combustível antes do bunkering fornece recomendações 

para obter estabilidade e compatibilidade. Com base nas especificações ISO do 
combustível a bordo, iremos avaliar os parâmetros do combustível encomendado. 
Podemos até realizar um teste de compatibilidade se for enviada uma amostra física aos 

nossos especialistas. 
 

Um teste de estabilidade é também uma forma simples e eficaz de examinar dois produtos 
antes de misturar e mudar. Os testes podem ser realizados sem equipamento caro por 
meio de alguns passos simples que podemos fornecer mediante pedido. 

Plano de implementação 
Os armadores devem desenvolver planos de implementação para preparar os tanques 

para o combustível em conformidade. 
Alguns podem fazer o carregamento em segurança cientes do HSFO existente e liberar 
gradualmente o sistema de combustível até que o conteúdo de enxofre seja compatível. 

Por outro lado, podem optar por esvaziar os tanques com diesel marítimo a 0,1%S. Aditivos 
especializados podem ser utilizados para limpar os sedimentos e lodo dos tanques com 

HSFO. O plano irá variar dependendo de vários fatores com os quais podemos ajudar. 
 
Para mais informações, entre em contato com nossos especialistas para ajudá-lo a 

alcançar a conformidade sem as complicações. 


