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1. OBJETIVO DO PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR – PMQA  
 

O Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar – PMQA criado e desenvolvido pela FETRANS 
(Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão), 
tem como objetivo reconhecer os esforços realizados pelos colaboradores de 
empresas de transporte coletivo de passageiros e de transporte de cargas na 
implantação de melhorias que tragam benefícios ao meio ambiente e a sociedade, nos 
estados do Ceará, Piauí e Maranhão. 

 
2. CARACTERÍSTICAS DO PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR – PMQA  

 

2.1. Quem pode se inscrever: 

O Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar- PMQA será dividido em duas categorias: 

 
CATEGORIA PODEM PARTICIPAR 

 
TRANSPORTE DE 

PASSAGEIROS 

 Empresas de transporte coletivo de passageiros 
com frota mínima de 12 ônibus, afiliadas aos 
sindicatos associados à FETRANS e regularmente 
cadastradas nos órgãos permissionários.  

 Empresas com sede nas capitais e região 
metropolitana. 

 
 

TRANSPORTE DE CARGAS 

 Empresas transportadoras de cargas com frota 
mínima de 05 caminhões, afiliadas ao sindicato 
de sua categoria, e que estejam com situação 
cadastral regular nos órgãos competentes.  

 As empresas podem se inscrever usando frotas 
terceirizadas, desde que os veículos prestem 
serviço exclusivo a ela e ostentem suas marcas ou 
símbolos. 

 Empresas com sede nas capitais e região 
metropolitana. 

 
EMPRESAS QUE POSSUAM FILIAL NO MESMO ESTADO DE PARTICIPAÇÃO DEVERÃO 
REALIZAR UMA ÚNICA INSCRIÇÃO. 
 

2.2. Como se inscrever e qual o prazo: 
 
Para se inscrever no Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA, as empresas dos 
Estados do Ceará, Piauí e Maranhão, com sede nas capitais e região metropolitana, 
deverão preencher o “Formulário de Inscrição” no site da FETRANS – www.fetrans.org.br . 

http://www.fetrans.org.br/
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Um número de protocolo será gerado automaticamente.  
 
 O período de inscrição é de 01 de AGOSTO a 30 de SETEMBRO de 2019, não sendo dia 
útil, enviar no dia imediatamente posterior. 
 
No “Formulário de Inscrição” os seguintes dados deverão ser preenchidos: razão social, 
CNPJ, nome fantasia, sindicato associado, categoria (transporte de passageiros ou cargas), 
número de   veículos (frota completa operante), participação no critério Ação Inovadora, 
indicação de no mínimo 03 (três) colaboradores para formação da “Comissão de 
Colaboradores” com respectivos e-mails, que serão responsáveis pelos critérios: projetos 
socioambientais, ação inovadora e acompanhamento da inspeção veicular. 
 
AS EMPRESAS PARTICIPANTES DEVERÃO ANEXAR JUNTO AO “FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO” A RELAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA COMPLETA OPERANTE EM FORMATO 
DE EXCEL (ANEXO 01), COM AS RESPECTIVAS PLACAS. A INSCRIÇÃO DA EMPRESA SÓ 
SERÁ CONCRETIZADA MEDIANTE A ENTREGA DO ANEXO.  
 
A inscrição no Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA autoriza expressamente a 
utilização de imagem da EMPRESA INSCRITA, em caráter definitivo e gratuito, constante 
em fotos decorrentes dos “Projetos Socioambientais”, “Ação Inovadora” e filmagens 
decorrentes da solenidade pública de entrega do PMQA, com a finalidade de divulgação 
das atividades realizadas pela FETRANS. Tais imagens poderão ser exibidas em páginas da 
FETRANS na internet, tais como site oficial, facebook, youtube, instagram e, ainda, 
flanelógrafo.  
 
As imagens e a voz poderão ser utilizadas em material de comunicação, campanhas 
institucionais e promocionais da Federação, destinadas à divulgação interna na empresa 
e/ou ao público em geral, respeitando sempre os fins aqui estipulados. 
 

As empresas inscritas irão concorrer somente com empresas dentro da mesma base 
territorial, ou seja, dentro do mesmo Estado de sua sede.  
 
Somente serão consideradas inscritas as empresas que seguirem às condições descritas 
neste regulamento. 
 

 
3. ESTRUTURA DO PRÊMIO 

 

3.1. Período de avaliação: 
 
O período de avaliação dos critérios levará em consideração o período que inicia no dia 
01 de ABRIL de 2019 com término em 31 de MARÇO de 2020 (12 MESES). 
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3.2. Critérios de avaliação 
 

As empresas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios: 

 Inspeção Veicular (IV) 

 Multas do Órgão Ambiental (MOA) 

 Projetos Socioambientais (PS) 

 Ação Inovadora (AI) 
 

3.3. Comissão Organizadora do PMQA  
 

A “Comissão Organizadora” do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar- PMQA é composta 
pela Superintendência da FETRANS, Coordenação do Núcleo Socioambiental da 
FETRANS e pela Direção do SEST SENAT local. 

 

Compete à Comissão Organizadora: 
 

 Validar as inscrições; 
 Dar acesso à “Comissão Julgadora” aos Projetos Socioambientais e compilar as 

notas, apresentando a pontuação obtida no critério “Projetos Socioambientais”; 
 Contabilizar as notas dos critérios de avaliação (Inspeção Veicular, Multas do 

Órgão Ambiental, Projetos Socioambientais e Ação Inovadora). 
 Divulgar o resultado final apurado; 
 Promover a cerimônia de premiação; 
 Enviar “Feedback” dos resultados às empresas inscritas após cerimônia de 

premiação; 
 Esclarecer as dúvidas das empresas sobre o regulamento do Prêmio através do 

telefone (85) 3261-7066 ou do e-mail despoluir@fetrans.org.br; 
 Decidir em caráter definitivo os casos omissos nesse regulamento. 

 

 
3.4. Comissão Julgadora de Projetos Socioambientais  

 
A “Comissão Julgadora” de projetos socioambientais do Prêmio Melhoria da Qualidade 
do Ar - PMQA é composta por até 3 (três) personalidades ligadas a entidades públicas 
ou privadas com notório saber relacionado ao meio ambiente. Conhecimento sobre o 
setor de transporte será um diferencial para o critério de escolha. Os integrantes da 
Comissão Julgadora são escolhidos e convidados pela Presidência da FETRANS. 

 

Compete à “Comissão Julgadora” de Projetos Socioambientais: 
 Avaliar os Relatórios de Projetos Socioambientais; 
 Atribuir as notas para os Relatórios de Projetos Socioambientais de acordo com 

mailto:despoluir@fetrans.org.br
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este regulamento; 
 Fornecer à “Comissão Organizadora” os resultados da avaliação para a 

composição da nota final do critério “Projetos Socioambientais”. 
 
 

3.5. Comissão Avaliadora do critério “Ação Inovadora” 
 

A “Comissão Avaliadora” do critério “Ação Inovadora” será formada por no mínimo 02 
(dois) e no máximo 03 (três) membros integrantes do quadro de colaboradores do 
SISTEMA FETRANS/SEST SENAT qualificados para tal função e nomeados pelo Diretor 
Socioambiental da FETRANS. 
 
Compete à “Comissão Avaliadora” do critério “Ação Inovadora”: 
 

 Avaliar as “Ações Inovadoras” in loco; 
 Atribuir as notas para as “Ações Inovadoras” de acordo com este regulamento; 
 Fornecer à “Comissão Organizadora” os resultados da avaliação para a 

composição da nota final deste critério. 
 
 
4. INSPEÇÃO VEICULAR 

 

A inspeção veicular será realizada, pela equipe do PROGRAMA DESPOLUIR, nos veículos 
da frota operante da empresa inscrita em visitas programadas durante todo período de 
avaliação do Prêmio. 
 

A inspeção veicular, para efeito de amostragem, deverá ser realizada em no mínimo 
80% (oitenta por cento) da frota operante das empresas em qualquer modalidade. 

 
Ao atingir a quantidade mínima de veículos no critério “Inspeção Veicular” o Técnico do 
PROGRAMA DESPOLUIR poderá continuar visitando e atendendo a necessidade de 
avaliação da frota da empresa. 

 
A data da visita para inspeção veicular será agendada pelo Técnico do PROGRAMA 
DESPOLUIR em concordância com o membro da “Comissão de Colaboradores” 
responsável pelo acompanhamento da frota ou pessoa indicada para essa finalidade.  

 

Na ocasião da visita da equipe do PROGRAMA DESPOLUIR, o responsável pelo 
acompanhamento da inspeção veicular deverá mobilizar um operador/manobrista e 
disponibilizar local adequado para realização da inspeção nos veículos.  
 
Um responsável da empresa deverá acompanhar o processo de inspeção veicular. 
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No caso do deslocamento do técnico do Despoluir e não realização da inspeção na data 
agendada, uma “Ficha de Visita Técnica” (ANEXO 02) será preenchida destacando o 
motivo. Esta deverá ser assinada por um colaborador autorizado da empresa inscrita.  

 
O cancelamento da visita, por ambas as partes, deverá ser comunicado com até 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
As inspeções serão realizadas com um opacímetro de fluxo parcial, com método de 
absorção de luz, medidor de rotação e demais equipamentos necessários para atender 
a norma atual vigente para testes de motores diesel em aceleração livre nos termos da 
Resolução 418/09 do CONAMA (ANEXO 03). 

 

O Técnico do PROGRAMA DESPOLUIR informará ao responsável da empresa sobre o 
local adequado para a inspeção e orientarão sobre os procedimentos de acordo com as 
normas técnicas exigidas para uso do opacímetro e medidor de rotação. (ANEXO 04). 

 

Depois de realizadas as inspeções o responsável da empresa pelo acompanhamento da 
frota poderá solicitar o “Laudo de Inspeção Veicular”, para acompanhamento do 
critério “Inspeção Veicular”.  (ANEXO 05). 
 

Os veículos “REPROVADOS” ou “REJEITADOS” poderão realizar procedimentos de 
manutenção e fazer novo teste, desde que realizados no período de 01 de ABRIL de 
2019 a 31 de MARÇO de 2020, em visita e condições estabelecidas neste Regulamento. 
Se forem aprovados na última inspeção, os veículos serão considerados “APROVADOS” 
para efeitos deste Prêmio. 
 
O ACOMPANHAMENTO DO CRITÉRIO INSPEÇÃO VEICULAR (IV) BEM COMO 
AGENDAMENTO PARA AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA, AGENDAMENTO PARA 
RETESTE DE VEÍCULOS REPROVADOS/REJEITADOS E SOLICITAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO 
APÓS VISITA DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA DESPOLUIR É DE RESPONSABILIDADE DA 
COMISSÃO DE COLABORADORES DA EMPRESA INSCRITA.  

 
A empresa que alterar sua frota operante por motivo de ampliação, redução ou 
renovação durante o período de avaliação do Prêmio (01 de ABRIL de 2019 a 31 de 
MARÇO de 2020) deverá comunicar à “Comissão Organizadora” através de Oficio 
formalizando as alterações em timbrado da empresa com carimbo e assinatura do 
responsável. A empresa deverá anexar junto ao Oficio os documentos comprobatórios  
 
Os resultados considerados válidos para esse critério serão os verificados no Sistema de 
Informações do Despoluir (SID) no banco de dados da Confederação Nacional do 
Transporte (CNT). 
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A “Comissão Organizadora” atribuirá nota de cada empresa no critério “Inspeção 
Veicular” de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

Exemplo: A empresa “A” obteve 80% de aprovação no período de avaliação. Sua  nota 
neste critério será 8 (oito). 

 
 

5. MULTAS DO ÓRGÃO AMBIENTAL 
 
A “Comissão Organizadora” do PMQA fará o levantamento da existência de multas 
ambientais emitidas para as empresas inscritas através dos órgãos ambientais 
fiscalizadores de emissões veiculares de cada Estado, durante o período de 01 de ABRIL 
de 2019 a 31 de MARÇO de 2020. 

 

Para cada multa ambiental registrada pelo órgão fiscalizador entre 01 de ABRIL de 2019 
e 31 de MARÇO de 2020, será atribuída pontuação NEGATIVA de 02 (dois) pontos por 
multa no critério “Multas do Órgão Ambiental”, conforme fórmula do item 8.2. 
 
 

6. PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 
 

São considerados “Projetos Socioambientais” os projetos desenvolvidos continuamente 
pela empresa que reduzam ou neutralizem os impactos ambientais causados direta ou 
indiretamente pela atividade de transportar, bem como as ações externas que visem à 
integração saudável das comunidades com o meio ambiente. 
 
Os projetos socioambientais são classificados nas seguintes categorias: 
 

Água: Reuso total, Tratamento terciário, Tratamento secundário, Redução do consumo, 
Tratamento primário, Uso de substratos biodegradáveis, Destinação correta de resíduos. 
 
Eficiência energética: Veículo com motorização à eletricidade, Veículo com motorização 
à biocombustível. Instalações da empresa com energia solar, Utilização de materiais e 
equipamentos de melhor eficiência energética. Ações e/ou atividades que busca 
melhorar o uso das fontes de energia.  
 

Resíduos Sólidos: Instalações de Coleta seletiva, Destinação correta de resíduos por 
empresa adequada, Logística reversa, Reciclagem de materiais para consumo na 

Nota Inspeção Veicular =  Aprovação (%) x 10 
100 
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atividade, Reciclagem de materiais para uso diversos, Reaproveitamento, Compostagem. 
 

Socioambiental: Atividades que tenham impacto no bem estar dos funcionários e/ou da 
comunidade no entorno da empresa, Responsabilidade social corporativa (creches, 
escolas, ong’s, outros), Uso de EPI’S, Treinamentos com os colaboradores, Assistência 
médico, odontológica e psicológica aos colaboradores, Estudos comportamentais dos 
colaboradores, Ambientação do local de trabalho. 

 
Ações realizadas uma única vez  ou que não tenham como comprovar sua 
periodicidade NÃO serão avaliadas e pontuadas.  
 
EMPRESAS DO MESMO GRUPO E/OU QUE COMPARTILHEM O MESMO ESPAÇO FÍSICO 
DEVEM APRESENTAR PROJETOS SOCIOAMBINETAIS DIFERENTES.  
 
PARA PROJETOS IGUAIS APRESENTADOS POR EMPRESAS PERTENCENTES A UM 
MESMO GRUPO APENAS UM PROJETO SERÁ CONSIDERADO VÁLIDO E SERÁ JULGADO, 
SENDO O OUTRO PROJETO AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADO. 
 
 

6.1. Padrão do Relatório de Projetos Socioambientais 

 

As empresas inscritas deverão enviar através do site da FETRANS (www.fetrans.org.br ) 
os “Projetos Socioambientais” em um ÚNICO arquivo no formato WORD ou PDF com no 
máximo 16MB de tamanho, com fotos e documentos que ilustrem e comprovem as 
práticas e ações socioambientais.  
 
Para que as fotos dos projetos socioambientais sejam exibidas no dia da solenidade de 
entrega da Premiação, as empresas inscritas deverão enviar através do site 01 (uma) 
foto de cada categoria (Água, Eficiência Energética, Resíduos Sólidos e Socioambiental) 
em formato digital (JPEG, JPG, GIF ou PNG) e LOGO, MARCA ou LOGOTIPO da empresa 
em alta resolução.  
 
A “Comissão de Colaboradores” poderá na elaboração do relatório apresentar um breve 
histórico da empresa. No relatório deverão constar informações como: Razão Social, 
Nome Fantasia, quantidade de colaboradores. 
 
Os “Projetos Socioambientais” deverão ser descritos dentro das categorias (Água, 
Resíduos Sólidos, Eficiência Energética e Socioambiental) seguindo o padrão de 
informações: Nome do Projeto, data da implantação, objetivo, descrição das ações e 
resultados.  
 
Projetos Socioambientais fora do padrão de confecção poderão ter sua nota 

http://www.fetrans.org.br/
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prejudicada.   
 
O relatório de “Projetos Socioambientais” deverá ser entregue através do site da FETRANS 

(www.fetrans.org.br) até as 23h59 do dia 31 de JANEIRO de 2020. Um número de protocolo 
será gerado automaticamente. 
 
A empresa inscrita autoriza expressamente a publicação de seus “Projetos 
Socioambientais” no site da Federação dos Transportes (FETRANS) (www.fetrans.org.br). 
 

PROJETOS ENTREGUES FORA DO PRAZO DETERMINADO NESTE REGULAMENTO NÃO 
SERÃO PUBLICADOS NO SITE E NÃO SERÃO AVALIADOS. 

 
 

6.2. Validação dos Projetos Socioambientais 

 
Após a entrega dos relatórios com os “Projetos Socioambientais” através do site da FETRANS, 
será realizada a validação dos relatórios “in loco” pela Comissão Organizadora do PMQA, 
no período compreendido entre 03 de FEVEREIRO de 2020 e 31 de MARÇO de 2020.  
 
A visita para validação dos “Projetos Socioambientais” será realizada de preferência na 
mesma data agendada para “Ação Inovadora”. Em casos de não participação do critério 
“Ação Inovadora”, outra data será agendada com a Comissão de Colaboradores através 
dos e-mails cadastrados para realização da validação. 
 
Pelo menos um membro da Comissão Organizadora visitará a empresa participante e fará 
a conferência das ações descritas no relatório do “Projeto Socioambiental” inscrito. 
 
Ações e projetos que não sejam possíveis de ilustrar na ocasião da vistoria devem ter a 
comprovação realizada através de documentos, tais como: registros fotográficos, 
recibos, listas de frequências, termos de coletas e etc. Documentos que não apresentem 
quantitativos, ou que não apresentem data, ou que a data corresponda a períodos 
diferentes do período de avaliação do PMQA não serão aceitos. 
 

 

6.3. Como meu projeto será avaliado?  
 

Após a validação, os “Projetos Socioambientais” serão publicados e estarão disponíveis no 
site FETRANS (www.fetrans.org.br) durante o período de avaliação pela “Comissão 
Julgadora” até o término da edição do Prêmio. Os julgadores acessarão os projetos no site 
da FETRANS e enviarão as notas a “Comissão Organizadora” através de formulário próprio 
e sigiloso. 

http://www.fetrans.org.br/
http://www.fetrans.org.br/
http://www.fetrans.org.br/
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Os “Projetos Socioambientais” entregues à “Comissão Organizadora” fora do prazo 
determinado neste regulamento NÃO serão publicados no site e NÃO serão avaliados 
pela “Comissão Julgadora” para efeitos de composição da nota no critério “Projetos 
Socioambientais”, não cabendo recurso desta determinação. 

 

A “Comissão Julgadora” irá avaliar os “Projetos Socioambientais” validados, orientando-
se por conceitos detalhados, registros fotográficos, projetos, croquis, anotações de 
responsabilidade técnica, notas fiscais, termos de coleta e de entrega, recibos, registros, 
mapas de controle, estudos e certificações ambientais, licenças, declarações, solicitações 
e documentos diversos como frequências, atas, planos de curso, relação de 
atendimentos e etc.  
 
Cada um dos integrantes da “Comissão Julgadora” dos projetos atribuirá uma nota única 
para cada categoria, numa gradação que varia entre 0 (zero) e 10 (dez) pontos, 
correspondentes a: “insatisfatório”, “regular”, “bom” ou “excelente”, conforme planilha: 
 
 
 

PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS 

 
Categoria 

NOTAS 

Insatisfatório Regular Bom Excelente 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. Água            

B. Eficiência Energética            

C. Resíduos Sólidos            

D. Socioambiental            

 

A soma das notas das categorias será dividida pelo número de categorias, compondo a 
nota parcial de cada julgador no critério “Projetos Socioambientais”, da seguinte forma. 
 

NPPS: Nota Parcial Projetos Socioambientais 

 
PS: Nota Final Projetos Socioambientais 
 

 

 

NPPS = A+B+C+D 
4 

PS = NPPS 1 + NPPS 2 + NPPS 3 
3 
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Na impossibilidade de um dos membros da comissão avaliar a tempo, outro poderá ser 
indicado. E na impossibilidade deste último a nota final nesse critério será a média 
aritmética das avaliações dos outros dois avaliadores restantes. 
 
 

7. AÇÃO INOVADORA 
 

7.1. Definição 

 

“Ação Inovadora” é uma atividade (ação ou projeto) que introduza uma ideia nova ou 
diferente as práticas desenvolvidas na empresa e que tenha como resultado um impacto 
positivo para meio ambiente ou para sociedade.  

 

As ações e/ou projetos já existentes reformulados de modo a serem realizados de forma 
diferente do que era realizado anteriormente, voltados para a preservação do meio ambiente 
e sociedade em que atuam, também serão considerados “Ação Inovadora” desde que 
apresentem resultado positivo diferente. 

 

 

7.2. Como participar do critério da Ação Inovadora  
 

A comissão de colaboradores da empresa deverá elaborar 01 (uma) atividade (ação), 
exclusivamente dentro do período de avaliação do Prêmio, a qual será avaliada e 
pontuada pessoalmente pela “Comissão de Avaliadores” da FETRANS no local da ação 
mediante agendamento.  
 
No ato da inscrição no Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA (01 de Agosto à 30 
de Setembro), a comissão de colaboradores da empresa deverá informar a participação 
no critério “Ação Inovadora”. Até o dia 31/01/2020, deve ser realizado o preenchimento 
do “Formulário de inscrição da Ação Inovadora”. Os seguintes dados deverão ser 
preenchidos: Nome da Ação, Data de implantação, Objetivo, Descrição, Resultado 
esperado, Data e horário para Avaliação da ação e Local. Onde: 
 

 “Nome da ação”: Nome ou frase breve que represente o objetivo principal da 
ação; 

 “Data da Implantação da Ação”: A ação deve ter sido criada dentro do período de 
avaliação do Prêmio; 

 “Justificativa/Objetivo da Ação”: Descrever o propósito que deseja alcançar, sua a 
importância e justificativa da realização da ação; 

 “Descrição da Ação Inovadora”: Descrever de que forma a ação será executada 
em detalhes; 

 “Resultado Esperado”: Especificar os resultados atingidos ou que se pretende 
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atingir com a “Ação Inovadora”, se possível de forma quantificada e qualificada. 
Descrever os benefícios para o setor e para a sociedade; 

 “Data e Horário para visita da Comissão Avaliadora”: Dia (segunda à sexta, 
exceto feriados) e horário (comercial) em que a equipe interna do SISTEMA 
FETRANS irá avaliar a Ação. 

 “Local”: Local onde a visita da “Comissão Avaliadora” será realizada. 
 

 

7.3. Sobre o agendamento das visitas de Avaliação da “Ação Inovadora”  

 
Todas as visitas para “Ação Inovadora” deverão ser agendadas obrigatoriamente para o 
período de 03 de Fevereiro de 2020 até 31 de Março de 2020.  
 
A AGENDA DE VISITAS DA FETRANS PARA AVALIAÇÃO DA “AÇÃO INOVADORA” TERÁ 
ESPAÇO PARA ATÉ 10 (DEZ) VISITAS DENTRO DE CADA MÊS. TERÁ PRIORIDADE AO 
AGENDAMENTO DE VISITAS, AQUELA QUE SE INSCREVER PRIMEIRO. A DATA PARA 
AGENDAMENTO SERÁ CONSIDERADA A QUE CONSTA NA FICHA DE INSCRIÇÃO. 
 
No caso de duas ou mais empresas coincidirem as datas e/ou horários de agendamento 
da visita para avaliação, a prioridade será dada a que primeiro tiver enviado o formulário 
de inscrição. As demais empresas deverão reagendar o horário da visita conforme 
orientação da FETRANS. 
 
 

7.4. Como minha ”Ação Inovadora” será avaliada? 
 

Cada empresa poderá apresentar apenas uma “Ação Inovadora” e a duração da 
apresentação deverá obedecer ao limite de no máximo 02 (duas) horas. A ação deverá 
ser elaborada dentro de uma das categorias: Água, Resíduos Sólidos, Eficiência Energética 
ou Socioambiental. 
 
A “Comissão Avaliadora” pontuará as ações inovadoras pelos seguintes critérios (ANEXO 
06): tempo de apresentação (duração), justificativa, descrição/execução, originalidade e 
resultados atingidos.  
 
Ação realizada com o objetivo de ser apresentada como critério “Ação Inovadora” NÃO 
poderá ser utilizado para o critério “Projetos Socioambientais” na mesma edição da 
Premiação, caso ocorra não será considerada para pontuação.  
 

Cada membro da “Comissão de Avaliadores” atribuirá nota de 0 (zero) a 07 (sete) à ação 
apresentada. Onde: 
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 TEMPO DE APRESENTAÇÃO (DURAÇÃO)– de 0 a 1 ponto; 

 JUSTIFICATIVA – de 0 a 1 ponto; 

 DESCRIÇÃO/EXECUÇÃO – de 0 a 1 ponto; 

 ORIGINALIDADE – de 0 a 1,5 pontos; 

 RESULTADOS – de 0 a 2,5 pontos. 
 
A média aritmética das notas será a pontuação da empresa no critério “Ação Inovadora”. 
Só poderá vencer nesse critério a empresa que atingir pontuação superior ou igual a 5 
(cinco) pontos. 
 
 
EMPRESAS DO MESMO GRUPO E/OU QUE COMPARTILHEM O MESMO ESPAÇO FÍSICO 
DEVEM APRESENTAR AÇÕES INOVADORAS DIFERENTES. 

 

8. PROCESSO DE JULGAMENTO 
 

8.1. Pontuação Geral 
 

A “Comissão Organizadora” do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA computará 
as notas atribuídas aos critérios de avaliação “Inspeção Veicular”, “Multas do Órgão 
Ambiental”, “Projetos Socioambientais” e “Ação Inovadora” de acordo com a seguinte 
tabela e fórmula: 
 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTOS 

Inspeção veicular 10 

Multas do Órgão (-2) 
ambientalssss - peso( (peso 

-  

Projetos Socioambientais 10 

Ação Inovadora 07 
Pontuação máxima: 27 pontos 

 

8.2. Fórmula: 
 

 

Onde: 
RF – Resultado Final 
IV  – Nota  do critério “Inspeção Veicular” 
PS – Nota Final Projetos Socioambientais 
AI – Nota do critério “Ação Inovadora” 
MOA – “Multas Órgão Ambiental” 

RF = (IV + PS + AI) – (MOA) 
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9. RESULTADO FINAL 
 

 
9.1. Empresa 100% 

 

As empresas com TODA a frota operante completa avaliada e aprovada pelo 
PROGRAMA DESPOLUIR durante o período de avaliação do Prêmio Melhoria da 
Qualidade do Ar e nenhuma multa do órgão fiscalizador ambiental serão certificadas 
como “Empresa 100%”. 
 
 

9.2. Ação Inovadora 
 
As 03 (três) melhores “Ações Inovadoras” criadas e desenvolvidas durante o período 
de avaliação, com pontuação maior ou igual a 05 (cinco), serão classificadas e 
premiadas seguindo a ordem de primeira, segunda e terceira colocação nesse critério.  
 
No caso de apenas duas empresas estarem aptas, a classificação considerada será de 
primeiro e segundo lugar.  
 
Se apenas uma empresa se qualificar com apta será feita menção pela conquista da 
ação. 
 
Caso nenhuma empresa atinja a pontuação nenhuma ação será premiada.  
 
Em caso de empate a ação com maior nota no critério de avaliação “resultado” será a 
melhor classificada. 

 
 

9.3. Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar - PMQA 
 

Será considerada VENCEDORA do Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar- PMQA a 
comissão de colaboradores inscritos na qual a empresa representada não possua 
multas do órgão ambiental fiscalizador, atenda o critério “Inspeção Veicular” e atinja a 
pontuação mínima dentro de sua categoria conforme tabela abaixo: 
 
 

                            CATEGORIA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

Frota          Pontuação Mínima 

Até 20 veículos 20 pontos 
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De 21 veículos a 50 veículos 21 pontos 

De 51 veículos a 99 veículos 22 pontos 

Acima de 100 veículos 23 pontos 

 

                                 CATEGORIA TRANSPORTE DE CARGAS 

Frota          Pontuação Mínima 

Até 10 veículos 20 pontos 

De 11 veículos a 30 veículos 21 pontos 

De 31 veículos a 60 veículos 22 pontos 

Acima de 61 veículos 23 pontos 

 

Observação 01: 
Os veículos multados pelo órgão fiscalizador ambiental, com a utilização da escala de 
Ringelmann, no período de avaliação do Prêmio poderão ter a multa desconsiderada  
para efeitos da premiação caso o veículo multado tenha passado por inspeção veicular 
do PROGRAMA DESPOLUIR e tenha sido aprovado até 30 dias antes da data da 
autuação. 
 

 
10. PREMIAÇÃO 

 

A premiação será feita de forma simbólica da seguinte forma: 
 

 Comissão de colaboradores vencedores e empresa representada: troféu. 

 Empresa que atender critérios para certificação “Empresas 100%”: certificado. 

 Ação Inovadora: certificado. 

 

 
11. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
Os resultados do PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR - PMQA serão apresentados 
em cerimônia pública com data a ser definida pela FETRANS. 
 
Em caso de motivo de força maior a cerimônia de entrega poderá ser adiada ou 
cancelada.  
 
 

12. CRONOGRAMA 
 

Este cronograma poderá ser alterado a exclusivo critério da FETRANS. Quaisquer 
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mudanças serão comunicadas no site  www.fetrans.org.br. 
 

Atividade Data 

Inscrições De 01/08/2019 a 30/09/2019 
Período de avaliação De 01/04/2019 a 31/03/2020 

Preenchimento de formulário “Ação Inovadora” Até 31/01/2020 
Avaliação do critério “Ação Inovadora” pela equipe da FETRANS De 03/02/2020 a 31/03/2020 
Envio de “Projetos Socioambientais” (através do site FETRANS) Até 31/01/2020 

Validação dos “Projetos Socioambientais” (comissão interna da 
FETRANS) 

De 03/02/2020 a 31/03/2020 

Avaliação do critério “Projetos Socioambientais” (comissão 
externa) 

01/04/2020 a 30/04/2020 

Solenidade de Premiação JUNHO de 2020 

 
 

13. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
A inscrição no Prêmio implica na renúncia pelos participantes a qualquer reclamação 
ou recurso contra as deliberações da FETRANS. 

A FETRANS reserva-se a prerrogativa de alterar este regulamento naquilo que julgar 
conveniente e sempre que necessário. 

As questões não previstas neste Regulamento serão dirimidas pela diretoria da 
FETRANS. 

As empresas não agraciadas receberão certificado de participação somente se 
tiverem sido avaliadas em pelo menos dois dos três critérios deste regulamento.  

No caso de não houver vencedores no Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar, a 
cerimônia de premiação poderá ser suspensa. 

Eventuais dúvidas sobre o regulamento também poderão ser enviadas ao endereço 
eletrônico despoluir@fetrans.org.br. 

 
Fortaleza, 01 de agosto de 2019. 
 

  

DIRETORIA EXECUTIVA DA FETRANS 

PRESIDENTE FRANCISCO FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA 

VICE-PRESIDENTE FREDERICO LOPES FERNANDES JÚNIOR 

DIRETOR FINANCEIRO JORGE ALBERTO NEVES DA SILVEIRA 

DIRETOR SECRETÁRIO   CARLOS FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA   

DIRETOR ASSUNTOS JURÍDICOS BENEDITO MAMEDE PIRES  

http://www.fetrans.org.br/
mailto:despoluir@fetrans.org.br
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DIRETOR TÉCNICO DALTON LIMA DE FREITAS GUIMARÃES 

DIRETOR RELAÇÕES PÚBLICAS ALBERLAN EUCLIDES SOUSA 

DIRETOR CULTURAL AIDA MARIA ESKINAZI DE OLIVEIRA  

DIRETOR SOCIOAMBIENTAL  MÁRIO JATAHY DE ALBUQUERQUE JÚNIOR  
 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA – PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR (Ceará, Piauí e 
Maranhão)  

NOME CARGO CONTATO 

Amanda Machado Superintendente FETRANS (85) 3261.7066 
amandamachado@fetrans.org.br  

Gabriel Martins  Coordenador do Núcleo 
Socioambiental – FETRANS 

(85) 3261.7066 
gabriel@fetrans.org.br  

Denise Xavier  Diretora do SEST SENAT 
Fortaleza/CE 

(85) 3304.4111 
denisebarbosa@sestsenat.org.br  

Cristian Campelo  Diretor do SEST SENAT 
Teresina/PI 

(86) 2107.0888 
cristiancampelo@sestsenat.org.br  

Sandro Belo Diretor do SEST SENAT São 
Luis/MA 

(98) 3216.4620 
sandrobelo@sestsenat.org.br  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:amandamachado@fetrans.org.br
mailto:gabriel@fetrans.org.br
mailto:denisebarbosa@sestsenat.org.br
mailto:sandrobelo@sestsenat.org.br
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ANEXO 01 
PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 

 

RELAÇÃO DE FROTA - PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 

Razão Social   

CNPJ   

  

PLACA Nº DE FROTA ANO FAB/MOD 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Nome e assinatura do responsável: __________________________________ 
(Incluir carimbo da empresa) 
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ANEXO 02 
PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 
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ANEXO 03 
PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 

 

LIMITE MÁXIMO DE EMISSÃO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO Nº 418/09 DO CONSELHO 
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA 

 

 
Para os veículos automotores do ciclo Diesel, os limites máximos de opacidade em 
aceleração livre são os valores certificados e divulgados pelo fabricante. Para 
veículos automotores do ciclo Diesel, que não tiverem seus limites máximos de 
opacidade em aceleração livre divulgados pelo fabricante, são os estabelecidos nas 
tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Limites máximos de opacidade em aceleração livre de veículos não 
abrangidos pela Resolução CONAMA 16/95 (anteriores a ano-modelo 1996) 

 

 
Altitude 

Tipo de Motor 
Naturalmente aspirado ou 
turboalimentado com LDA 

Turboalimentado 

Até 350m 1,7m-1
 2,1m-1

 

Acima de 350m 2,5m-1
 2,8m-1

 

(1) LDA e o dispositivo de controle da bomba injetora de combustível para adequação do seu debito 
a pressão do turbo alimentador. 

 
Tabela 2 - Limites de opacidade em aceleração livre de veículos a diesel posteriores 
a vigência da Resolução CONAMA 16/95 (ano-modelo1996 em diante). 

 

Ano/Modelo Altitude Opacidade (m-1) 

1996 -1999 
Até 350m 2,1 
Acima de 350m 2,8 

2000 e posteriores 
Até 350m 1,7 

Acima de 350m 2,3 
(Fonte: Resolução CONAMA 418/09 anexo 01) 
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ANEXO 04 
PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 

PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO NOS VEÍCULOS 

1 - Condições do teste: 
Durante a inspeção, o veículo deve apresentar: 

 Motor em temperatura de trabalho (Entre 70°C  e 130°C) 

 Freio estacionário acionado 

 Alavanca de mudança de marchas na posição neutra 

 Embreagem não acionada. 
 Todos os dispositivos que alteram a aceleração do veículo, como ar- 

condicionado e freio motor devem estar desligados. 
 

2 - Procedimentos da inspeção: 
 

1. Informar a placa do veículo; 
2. Realizar PRÉ-INSPEÇÃO VISUAL do veículo (verificar se o veículo se encontra 

apto a ser inspecionado quanto à emissão gases); 
3. Proceder INSPEÇÃO VISUAL dos itens de emissão de gases caso o veículo não 

tenha sido REJEITADO na pré-inspeção; 

4. Previamente ao teste de fumaça: verificar/informar o número de 
escapamentos; 

5. Se necessário: Informar ao software os valores de marcha lenta e máxima de 
corte; 

6. Informar temperatura (Faixa: 70º a 130º C); 
7. Proceder verificação de valores de rotação RPMmáx. Livre (Alta ou corte) e 

RPMmarcha lenta (baixa); 

8. Inserir sonda no escapamento; 
9. Iniciar teste de opacidade (conforme orientação do software); 
10. Emitir relatório. 

 
3 - Resultados da Inspeção: 

 

O resultado da inspeção será fornecido pelo software do opacímetro após os ciclos de 
acelerações. 

 

Em caso de atendimento aos limites de emissão e de velocidades angulares previstos 
para a marca/modelo do motor (RPM), e de o veículo ter sido aprovado na inspeção 
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visual, o mesmo será considerado APROVADO. 
 

 
ANEXO 05 

PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO VEICULAR 
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ANEXO 06 

PRÊMIO MELHORIA DA QUALIDADE DO AR 



 

 

 

 


