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A Log-In Logística Intermodal S/A vem comunicar 
as novas normas da Organização Marítima 
Internacional (IMO) que estabeleceram importantes 
regras sobre emissões de gases por navios, que 
entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020. 

São regulamentos para reduzir a poluição do ar, e 
um deles exige que todos os navios passem a 
utilizar combustível com um teor máximo de 
enxofre de 0,5%, valor significativamente menor 
que os atuais 3,5%.

Apoiamos este novo regulamento
Acreditamos neste caminho e por isso, desde que foi adotada uma redução progressiva - inicialmente de 4,5% para 3,5% a 
partir de 2012, e, a partir de 2020, 0,5% - nossa Frota tem adequado seus procedimentos nos prazos determinados, 
estudando os custos envolvidos e garantindo a utilização correta do combustível dentro da regulamentação.

Em 1° de outubro deste 
ano, nossos navios 
começaram a ser 
abastecidos com 
combustíveis de baixo 
teor de enxofre, única 
opção disponibilizada 
pela Petrobras. 
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No caso de dúvidas ou esclarecimentos, 
nosso time de vendas estará à disposição.

Custos envolvidos
Este é um passo importante na direção de uma postura mais ecológica na indústria naval e no transporte marítimo e que 
por si só pode gerar outras ações e iniciativas no setor. 

Entretanto, há expectativa que o preço do óleo combustível com baixo teor de enxofre venha a ser expressivamente 
maior do que o praticado atualmente. Por essa razão, e evitando gerar comunicados confusos, com múltiplas revisões 
da taxa emergencial de bunker, iremos postergar o ajuste trimestral da taxa EBS para o mês de novembro. Dessa 
forma, avaliaremos com maior clareza a oscilação no preço do bunker, aplicando, se necessário, uma taxa aderente à 
praticada pelos nossos fornecedores.

Mantendo o nosso compromisso de transparência e respeito ao cliente, valorizando os nossos valores, nos colocamos à 
disposição para informações adicionais.

Redução do consumo 
de combustível
Como parte da estratégia para melhorar a 
eficiência energética de nossa frota, a Log-In em 
parceria com as Sociedades Classificadoras 
atualizou o Plano de Eficiência Energética dos 
navios da Frota e vem implementando novos 
procedimentos técnicos que resultem em 
redução do consumo de combustível, controle 
do nível de enxofre (SOx) e maior eficiência 
operacional de seus motores. 


