
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 



 

 

 
Reconhecer, divulgar e incentivar as práticas socioambientais realizadas pelos 
colaboradores das empresas do setor de transporte nos seus mais diversos modais 
(rodoviário, ferroviário, metroviário, hidroviário, dutoviário e aeroviário), na 
implantação e manutenção de melhorias que valorizem a importância do setor para 
o meio ambiente e a sociedade nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. 
 

 

 
O Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (PMQA) é transversal a todos os modais  
de transporte com enquadramento específico por categoria, quantitativo da frota 
operante e região onde se localiza a matriz, como mostra o quadro a seguir: 
 

Todos os 
modais 
(rodoviário, 
metroviário, 
ferroviário, 
hidroviário, 
dutoviário e 
aeroviário) 

Transporte 
rodoviário de 
passageiros 
(ônibus) 

• A (0 a 99 ônibus); 

• B (100 ônibus  
ou mais). 

Ceará, Piauí  
ou Maranhão, 
exclusivamente  
com matriz  
na capital ou 
região 
metropolitana 

• Empresas de transporte 
coletivo de passageiros e 
regularmente cadastradas  
nos órgãos permissionários; 

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

• Frota com veículos  
movidos a diesel. 

Transporte 
rodoviário de 
cargas 
(caminhões) 

• A (0 a 99 caminhões); 

• B (100 caminhões ou 
mais). 

Ceará, Piauí  
ou Maranhão, 
exclusivamente  
com matriz  
na capital ou 
região 
metropolitana 

• Empresas de transporte  
de cargas com frota 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; 

• Frota com veículos  
movidos a diesel. 

 
OS MODAIS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO, METROVIÁRIO, HIDROVIÁRIO, 
DUTOVIÁRIO E AEROVIÁRIO ESTARÃO APTOS AO EDITAL OBEDECENDO O 
ENQUADRAMENTO DO QUADRO ACIMA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO 
EXCLUSIVAMENTE A FROTA DE ÔNIBUS E CAMINHÕES UTILIZADA PELA EMPRESA. 
 



 

 

 
Para se inscrever no PMQA, acesse o site da Federação das Empresas de Transportes 
de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão (FETRANS) (www.fetrans.org.br), em 
seguida clique no banner “Faça aqui sua inscrição”. Você será redirecionado(a) à 
Plataforma Rede FETRANS. Para acessar, coloque login e senha, caso ainda não seja 
cadastrado(a), clique em “Cadastrar-se” e faça sua inscrição. Na sequência, será 
enviado um e-mail de confirmação de cadastro. 
 
Acesse o “Formulário de Inscrição” e preencha os seguintes dados: 
 
• razão social; 
• CNPJ; 
• endereço matriz; 
• nome fantasia; 
• quantidade de colaboradores; 
• sindicato associado; 
• categoria (transporte de passageiros ou cargas); 
• número total da frota operante da empresa (envio em anexo do relatório  

padrão – ); 
• indicação de no mínimo dois colaboradores com seus respectivos e-mails; 
• logo, marca ou logotipo; 
• aceite do Termo de Consentimento e Esclarecimento para Tratamento de Dados 

Pessoais, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). 
 
Os dois colaboradores indicados formarão a “Comissão de Colaboradores” que 
representará as empresas no que concerne à responsabilidade da elaboração dos 
projetos e ao acompanhamento das avaliações veiculares e de todas as demandas 
relacionadas ao PMQA. 
 
As empresas participantes deverão anexar junto ao “formulário de inscrição” a 
relação de veículos da frota completa operante e suas respectivas placas, conforme 
o . A inscrição da empresa só será concretizada mediante a entrega deste 
anexo. 
 
Após concluir a inscrição no PMQA, a empresa participante receberá um número de 
confirmação. 
 

 

 

 

 
A Avaliação Veicular Ambiental (AVA) será realizada pela equipe do Programa 
Ambiental do Transporte – Despoluir, nos veículos da frota operante da empresa 

http://www.fetrans.org.br/
https://fetrans.eduvem.com/#welcome


 

inscrita, em visitas programadas, durante todo o período de avaliação do PMQA 
(janeiro a dezembro de 2022). 
 
Para efeito de amostragem, essa avaliação deverá ser realizada em no mínimo 80% 
da frota operante das empresas em qualquer categoria. 
 
Ao atingir a quantidade mínima de veículos no critério “Avaliação Veicular 
Ambiental (AVA)”, o técnico do Despoluir poderá continuar visitando e atendendo à 
necessidade de avaliação da frota da empresa, porém serão considerados os 
primeiros 80% aferidos para contagem do PMQA. 
 
A data da visita para esta avaliação será agendada pela equipe do 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 Despoluir, o responsável pelo acompanhamento 
da avaliação deverá mobilizar um operador/manobrista e disponibilizar local 
adequado para a realização da avaliação nos veículos da frota. 
 
No caso de deslocamento do técnico do Despoluir e da não realização da avaliação 
na data agendada, uma “Ficha de Visita Técnica” ( ) 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 
horas de antecedência através do e-mail despoluir@fetrans.org.br. 
 
As avaliações serão realizadas com um opacímetro de fluxo parcial, com método de 
absorção de luz, medidor de rotação e demais equipamentos necessários para 
atender à norma vigente para testes de motores movidos a diesel em aceleração 
livre, nos termos da Resolução n. 418, de 25 de novembro de 2009, do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) ( ). 
 
O técnico do Despoluir informará ao responsável da empresa sobre o local 
adequado para a avaliação e orientarão sobre os procedimentos de acordo com as 
normas técnicas exigidas para uso do opacímetro e medidor de rotação de acordo 
com Instrução Normativa n. 6, de 8 de junho de 2010, do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ( ). 
 
Depois de realizadas as avaliações, o responsável da empresa pelo 
acompanhamento da frota poderá solicitar o “Laudo de Avaliação” para o 
acompanhamento do critério “Avaliação Veicular Ambiental (AVA)” ( ). 
 
A empresa que alterar sua frota operante por motivo de ampliação, redução  
ou renovação durante o período de avaliação do PMQA deverá comunicar à 

mailto:despoluir@fetrans.org.br


 

“Comissão Organizadora” por meio de ofício, formalizando as alterações em 
timbrado da empresa com carimbo e assinatura do responsável. A empresa 
deverá anexar junto ao ofício os documentos comprobatórios. 
 
Os veículos “REPROVADOS” ou “REJEITADOS” poderão realizar procedimentos de 
manutenção e FAZER NOVO TESTE APÓS LIMITE MÍNIMO DE 30 DIAS DO PRIMEIRO 
LAUDO, desde que realizados no período de avaliação do PMQA, em visita e 
condições estabelecidas neste regulamento. 
 
Se forem aprovados na última avaliação, os veículos serão considerados 
“APROVADOS” para efeitos do PMQA. 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). 
 

 

 
A “Comissão Organizadora” do PMQA soliciará ao órgão ambiental fiscalizador de 
cada Estado um relatório com o levantamento das multas aplicadas às empresas 
inscritas durante o perído de avaliação do prêmio (2022). 
 
Serão considerados QUAISQUER tipos de multas aplicadas pelo órgão ambiental 
fiscalizador de cada Estado, como, por exemplo, as atreladas à infraestrutura, 
operacionalização e veículos. 
 
Com relação às multas para veículos, de competência do órgão ambiental 
fiscalizador de cada Estado, serão consideradas todas as relacionadas à frota incrita 
na premiação (comprovada por meio da relação da frota enviada no ato da inscrição 
do PMQA). 
 
Os veículos multados pelo órgão fiscalizador ambiental, com a utilização da  
escala de Ringelmann, no período de avaliação do PMQA poderão ter a multa 
desconsiderada para efeito da premiação, caso o veículo multado tenha passado 
por teste de opacidade do programa Despoluir e tenha sido aprovado até 30 dias 
antes da data da autuação. 
 

 

 
É considerado “Projeto Socioambiental” o conjunto de ações desenvolvidas pela 
empresa EM QUALQUER PERÍODO que gere RESULTADOS das boas práticas 
socioambientais durante o período de apuração do PMQA (janeiro a dezembro de 
2022). 
 
Reforça-se que as ações do “Projeto Socioambiental” precisam apresentar 
RESULTADOS durante o período de apuração do PMQA (2022) para que sejam 
consideradas. 



 

Considera-se como resultado os dados qualitativos e quantitativos de ações 
realizadas que visem ao impacto ambiental e/ou social positivo, os quais reduzam 
ou neutralizem, desenvolvam e/ou aperfeiçoem as atividades socioambientais 
direta ou indiretamente produzidas pelo setor de transporte, que busquem atingir 
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
 
O “Projeto Socioambiental” submetido à “Comissão Organizadora” fora do prazo 
determinado neste edital NÃO será avaliado para efeito de composição da nota 
neste critério, não cabendo recurso desta determinação. 
 
O “Projeto Socioambiental” só será admitido quando enquadrado em todos os 
segmentos, quais sejam: GESTÃO DA ÁGUA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, RESÍDUOS 
SÓLIDOS e SOCIOAMBIENTAL. A seguir, são apresentadas ALGUMAS SUGESTÕES de 
atividades que podem ser desenvolvidas dentro do respectivo segmento nas 
empresas: 
 
GESTÃO DA ÁGUA: 
• captação e reuso da água total ou parcial; 
• redução do consumo; 
• armazenamento adequado; 
• destinação e disposição correta de efluentes (resíduos); 
• uso de substratos biodegradáveis; 
• tratamento preliminar (remoção de sólidos de maior dimensão, homogeneização 

e ajuste de pH); 
• tratamento primário (remoção de sólidos suspensos de menor dimensão, óleos e 

graxas); 
• tratamento secundário (remoção de matéria orgânica biodegradável); 
• tratamento terceário (polimento com retirada de poluentes adicionais e 

desinfecção). 
 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 
• veículo movido a biocombustivel ou à eletricidade; 
• veículo com motorização biocombustível; 
• instalações de fontes de energia renováveis e/ou autogeradoras na empresa; 
• utilização de materiais e equipamentos de melhor eficiência energética; 
• iluminação natural; 
• ações e/ou atividades que buscam melhorar o uso das fontes de energia; 
• monitoramento da qualidade do diesel utilizado; 
• redução no consumo de combustível. 
 
RESÍDUOS SÓLIDOS: 
• instalações de coleta seletiva; 
• segregação, armazenamento e coleta; 
• destinação e disposição correta de resíduos; 
• logística reversa; 



 

• reaproveitamento de materiais para consumo na atividade; 
• reciclagem de materiais para uso diversos; 
• compostagem. 
 
SOCIOAMBIENTAL: 
• atividades que tenham impacto no bem estar dos funcionários e/ou da 

comunidade no entorno da empresa; 
• responsabilidade social corporativa (creches, escolas, outros); 
• uso de equipamentod de proteção individual (EPIs); 
• treinamentos com os colaboradores; 
• assistência médica, odontológica e psicológica aos colaboradores; 
• estudos comportamentais dos colaboradores; 
• ambientação ao local de trabalho. 
 
Para esta edição foram considerados temas inovadores a serem abordados em 
qualquer segmento do “Projeto Socioambiental”, que terão peso maior na avaliação 
(vide item 5.3 deste edital). 
 
Considera-se inovação a criação de algo não realizado anteriormente (novidade), 
que introduza uma ideia nova ou diferente das práticas desenvolvidas na empresa e 
que tenha como resultado um impacto positivo para o meio ambiente ou para a 
sociedade. Pode ser também uma melhoria significativa em algo já existente, como, 
por exemplo, em ações, processos, ferramentas, métodos etc., desde que gere 
resultados diferentes aos anteriores. 
 
PARA PROJETOS IGUAIS APRESENTADOS POR EMPRESAS PERTENCENTES A UM 
MESMO GRUPO, APENAS UM PROJETO SERÁ CONSIDERADO VÁLIDO E JULGADO. 
 

 

 
As empresas inscritas através da Plataforma Rede FETRANS deverão preencher as 
informações necessárias para a submissão do “Projeto Socioambiental”, bem como 
enviar arquivos com documentos comprobatórios em anexo. Segue estrutura 
exemplificativa: 
 

QUEM SOMOS:  
(caracteres limitados) 

Breve histórico da empresa (Ex.: A Empresa XXX foi fundada no ano de 1990 
pelo Sr. João na cidade de Fortaleza. Com o passar dos anos ...) 

NOME DO PROJETO: Titulo do PSA (Ex.: Transporte Ambiental) 

OBJETIVO GERAL: 
(caracteres limitados) 

 

Descrever o que é pretendido do projeto e o que almeja alcançar (Ex.: O 
objetivo de deste projeto é fortalecer as ações ambientais desenvolvidas na 
empresa XXX) 

SEGMENTO (Ex.: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) 

AÇÃO DESENVOLVIDA  
NO PROJETO: 
(caracteres limitados) 

A empresa nomeia a ação desenvolvida (Ex.: Uso racional de combustível). 



 

METODOLOGIA: 
(caracteres limitados) 

Descrever de que forma a ação foi desenvolvida e sua forma de 
funcionamento. 

RESULTADO: 
(caracteres limitados) 

Elencar os resultados obtidos com a ação descrita acima (Ex.: Redução de 
5% no consumo de combustível da frota) 

METAS PARA 
PRÓXIMO ANO: 
(caracteres limitados) 

Meta quantitativa (Ex.: Pretendemos com ações de acompanhamento, 
revisões e avaliações veiculares ambientais reduzir o consumo, passando de 
5% para 7%.) 
Meta qualitativa (Ex.: Aumentar as capacitações em 5% para que o 
motorista passe a realizar a condução econômica e a consequente 
economia dos recursos, especialmente o uso racional de combustível.) 

OBJETIVOS DE 
DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (ODS): 

7 
Anexos comprobatórios (Ex.: Registro fotográfico do sistema  
de armazenamento e autodeclaração de quantidade de litros 
armazenados.) 

 

 

 
Após a submissão do “Projeto Socioambiental” na Plataforma Rede FETRANS, será 
realizada a validação in loco pela “Comissão Organizadora” do PMQA. Pelo menos 
um membro da “Comissão Organizadora” visitará a empresa participante e fará a 
conferência das ações descritas no “Projeto Socioambiental” inscrito. 
 
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. 
 

 

 

 

 
A nota de cada empresa no critério “Avaliação Veicular Ambiental (AVA)” é de 
acordo com a seguinte fórmula: 
 

 o a   a ia ão   i   ar  m i n a  (   )  
   ro a ão          

   
  

    P O   o a     
   ro a ão            

   
  O     

 

 

 
Para cada multa ambiental registrada pelo órgão fiscalizador dentro do período de 
apuração do PMQA (janeiro a dezembro/2022) será atribuída pontuação NEGATIVA 
de dois pontos por multa no critério “Multas do Órgão Ambiental”. 
 
Consideram-se para a contabilização da nota no critério “Multas do Órgão 
Ambiental” (MOA) as informações apresentadas pelo órgão ambiental fiscalizador 
por meio de ofício. 



 

Serão consideradas todas as multas apresentadas em ofício enviado pelo órgão 
ambiental, mesmo que conste qualquer informação acerca de recursos ou não. 
 

 

 
Após a submissão na plataforma online, o “Projeto Socioambiental” será avaliado 
pela “Comissão Julgadora”. Os julgadores acessarão os projetos na Plataforma Rede 
FETRANS e enviarão as notas à “Comissão Organizadora” via sistema online próprio 
e restrito à comissão. 
 
Cada um dos integrantes da “Comissão Julgadora” dos projetos atribuirá uma nota 
única para cada segmento, numa gradação que varia entre 0 (zero) e 10 (dez) 
pontos, correspondentes a: “Tratativa Inicial”, “Boas Práticas”, “Eficiência” ou 
“Protagonismo”, com pesos para cada segmento classificado como inovador, 
conforme tabela a seguir: 
 

A. Gestão da Água     1,5 

B. Eficiência Energética     1,5 

C. Resíduos Sólidos     1,5 

D. Socioambiental     1,5 

 
Critérios de avaliação da “Comissão Julgadora” dos projetos socioambientais: 
 
1) inovação; 
2) impacto social, ambiental e econômico da iniciativa; 
3) potencial de escala; 
4) coerência da articulação entre objetivo, metodologia, resultados e metas; 
5) ambições e continuidade das ações do projeto. 
 
Quando em qualquer segmento houver uma ação considerada inovadora, esse  
terá sua nota multplicada pelo peso (1,5), e para a nota final dos projetos 
socioambientais segue a seguinte fórmula: 
 

 O    O P O   O  OC O          
  O      O      O     O         O  

 
 

 



 

 

 
A “Comissão Organizadora” do PMQA computará as notas atribuídas aos critérios 
“Avaliação Veicular Ambiental (AVA)”, “Multas do Órgão Ambiental” e “Projetos 
Socioambientais”, de acordo com a seguinte tabela e fórmula: 
 

Avaliação Veicular Ambiental (AVA) 10 

Multas do Órgão Ambiental (-2) – 

Projetos Socioambientais 15 

Pontuação máxima: 25 pontos 

 

 

 
onde: 

= Resultado Final; 

= Nota do critério “Avaliação Veicular Ambiental (AVA)”; 

= Nota Final “Projeto Socioambiental”; 

= “Multas Órgão Ambiental”. 
 

 

 
Os resultados do PMQA serão apresentados em cerimônia pública e divulgados no 
site oficial da FETRANS com data a ser definida pela mesma. 
 
Todos os inscritos no prêmio serão convidados para a cerimônia de premiação. 
 

 

 
A premiação será feita de forma simbólica da seguinte maneira: 
 

 

 
As empresas com TODA a frota operante avaliada e aprovada na “Avaliação 
Veicular Ambiental (AVA)” pelo Despoluir durante o período de avaliação do PMQA 
e sem nenhuma multa do órgão ambiental fiscalizador serão CERTIFICADAS como 
selo “Empresa 100%”. 
 
A empresa que atender aos critérios para certificação “Empresas 100%” receberão 
certificado e selo com direito a ostentá-los na frota pelo período de 12 meses a 
contar da data do recebimento da certificação. 
 



 

 

 
Será considerada VENCEDORA do PMQA a empresa que não possua multas do 
órgão ambiental fiscalizador, atenda ao critério de pelo menos 80% da frota 
operante aprovada na “Avaliação Veicular Ambiental (AVA)” e atinja a pontuação 
mínima dentro de sua categoria conforme tabela a seguir: 
 

OURO INOVADOR 17 a 25 18 a 25 

OURO 15 a 16 16 a 17 

PRATA 11 a 14 Mínimo 15  

 
As empresas que pleitearem o PMQA poderão receber premiação, conforme 
classificação, como OURO INOVADOR, OURO ou PRATA, observando todos os 
critérios de avaliação e enquadramento por tamanho da frota descritos neste 
regulamento. O troféu é concedido à empresa conforme a classificação atingida. 
 
      ÃO C     F C     CO O “OU O   O   O ”      P      QU  
ALCANÇAREM A PONTUAÇÃO ESTABELECIDA E COM PELO MENOS UMA AÇÃO 
  O   O           .  Á      P      QU              PO  U ÇÃO “OU O 
  O   O ”,     QU   ÃO TIVEREM AÇÃO INOVADORA VALIDADA, SERÃO 
    C      CO    C     F C ÇÃO “OU O”. 
 

 

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

Inscrições 20/09/2022 a 20/10/2022 

Período de aplicação e avaliação da Avaliação Veicular Ambiental (AVA) 
e análise das multas em órgãos ambientais 

Janeiro a dezembro/2022 

Envio do “Projeto Socioambiental” (através Plataforma Rede FETRANS) 

Obs.: Será apenas considerado o projeto que tenha tido resultados 
dentro do período de apuração do PMQA (janeiro a dezembro de 2022) 

Fevereiro/2023 

Período de visitas e validação do “Projeto Socioambiental” (visitas in 
loco ou termo de veracidade) 

Março/2023 

Avaliação “Projeto Socioambiental” (comissão externa) Abril/2023 

Solenidade de premiação Junho/2023 

 



 

 

 

 

 
A “Comissão Organizadora” do PMQA é composta pela Superintendência da 
FETRANS, pela 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; 
• divulgar o resultado final apurado; 
• promover a cerimônia de premiação; 
• enviar feedback dos resultados às empresas inscritas após a cerimônia de 

premiação via plataforma; 
• esclarecer as dúvidas das empresas sobre o regulamento do PMQA através do 

telefone (85) 3261.7066 ou do e-mail despoluir@fetrans.org.br; 
• decidir em caráter definitivo os casos omissos neste regulamento. 
 

Amanda Machado Superintendente FETRANS 
(85) 3261.7066 

amandamachado@fetrans.org.br 

Renata Prazeres 
Coordenadora do Núcleo Socioambiental 

da FETRANS 

(85) 3261.7066 

despoluir@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 

 

 

 
A “Comissão Julgadora” de projetos socioambientais do PMQA é composta por 
personalidades ligadas a entidades públicas ou privadas com notório saber 
relacionado às categorias dos projetos socioambientais, quais sejam: GESTÃO  
DA ÁGUA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, RESÍDUOS SÓLIDOS e SOCIOAMBIENTAL. Os 
integrantes da “Comissão Julgadora” são escolhidos e convidados pela Presidência 
da FETRANS. 

mailto:despoluir@fetrans.org.br


 

Compete à “Comissão Julgadora” de projetos socioambientais: 
 
• avaliar o relatório do projeto socioambiental; 
• atribuir as notas aos relatórios dos projetos socioambientais de acordo com este 

regulamento; 
• fornecer à “Comissão Organizadora” os resultados da avaliação para a 

composição da nota final do critério “Projeto Socioambiental”. 
 

   

   

   

   

   

 

 

 
A inscrição no PMQA implica a renúncia pelos participantes a qualquer reclamação 
ou recurso contra as deliberações da FETRANS. À 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. No caso de não houver vencedores, a cerimônia de 
premiação poderá ser suspensa. Eventuais dúvidas sobre o regulamento também 
poderão ser enviadas ao endereço eletrônico despoluir@fetrans.org.br. 
 

 

 

01 Presidente Francisco Feitosa de Albuquerque Lima 

02 Vice-Presidente Frederico Lopes Fernandes Júnior 

03 Diretor Financeiro Jorge Alberto Neves da Silveira 

04 Diretor Secretário Carlos Feitosa de Albuquerque Lima 

05 Diretor Assuntos Jurídicos Benedito Mamede Pires 

06 Diretor Técnico Dalton Lima de Freitas Guimarães 

07 Diretor Relações Públicas Alberlan Euclides Sousa 

08 Diretora Cultural Aida Maria Eskinazi de Oliveira 

09 Diretor Socioambiental Mário Jatahy de Albuquerque Júnior 

 

mailto:despoluir@fetrans.org.br


 

01 Ana Carolina Dias Medeiros de Souza 

02 Marcelino Lopes Neto 

03 André Luis Eskinazi de Oliveira 

04 Francisco Carlos Magalhães de Almeida 

05 Euzebio Queiroz Abreu 

06 Herbert Teruó Miura Campelo 

07 Daniel Rosa Álvares 

08 Anderson Pessoa Veras 

09 Luiz Antônio da Silva 

10 Antônio Ferreira de Azevedo 

11 Nair Pires Castello Branco 

12 Julio Cesar Costa Mourão 

13 Domingos Alonso Alvares Neto 

 

01 Idemar Loiola Citó 01 Gustavo Andrade Pessoa

02 Francisco Ronaldo de Albuquerque Lima Filho 02 Edmilson Alves de Carvalho 

03 Luiz Régis Nogueira Moreira 03 Romeu Aguiar Carvalho 

 

01 Francisco Feitosa de Albuquerque Lima 01 Frederico Lopes Fernandes Júnior

02 Paulo Alencar Porto Lima   

 



 

 
 

[LOGOMARCA DA EMPRESA] 
 

RELAÇÃO DE FROTA OPERANTE 
20ª Edição – Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar (PMQA) – 2022 

Razão Social 
 

CNPJ 
 

  

PLACA NÚMERO DA FROTA ANO FAB/MOD 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

Número total de veículos: 
 
 

 

Nome completo do responsável pelas informações:  ________________________________  

Função:  __________________________________________________________________  

Assinatura do responsável:  ___________________________________________________  

 (Incluir carimbo da empresa) 



 

 
 

  

 

FICHA DE VISITA TÉCNICA 
 

EMPRESA/LOCAL: TÉCNICO: 
  

DATA: / /  HORA CHEGADA: HORA SAÍDA: 
  

MOTIVO DA VISITA: ( ) Avaliação Veicular Ambiental ( ) Participar de ação/evento 
  

AVALIAÇÃO VEICULAR AMBIENTAL PALESTRA/AÇÃO/EVENTO 

VISITA CANCELADA POR: PREENCHER DADOS ABAIXO 

( ) falta de manobrista. Número de alunos ou colaboradores:  

( ) veículos em manutenção. Tema da palestra: 

( ) falta de estrutura no local. 

( ) local descoberto e chuva. Nome da ação/evento: 

( ) outro motivo. Especifique:  

 Parceiros: 

OPÇÃO DE RECEBER RELATÓRIO 

( ) Receber por e-mail ( ) Receber por e-mail c/assinatura digital ( ) Não quero receber 

OBSERVAÇÕES: 
 
 

 
__________________________________ 

Técnico do Despoluir 

 
__________________________________ 
Assinatura legível do responsável/Carimbo 



 

 
 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 

 

RESOLUÇÃO Nº 418, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2009 

 

[...] 

 

Art. 32. Para a avaliação do estado de veículos em uso, devem ser utilizados os limites 

de emissão constantes do Anexo I. 

 

[...] 

 

ANEXO I – LIMITES DE EMISSÃO 

 

[...] 

 

3. 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 4 e 5. 

 

Tabela 4 – 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
(1)

 Turboalimentado 

Até 350 m 1,7 m
-1

 2,1 m
-1

 

Acima de 350 m 2,5 m
-1

 2,8 m
-1

 
(1)

 LDA é o dispositivo de controle da bomba injetora de combustível para adequação do seu débito à 

pressão do turboalimentador. 

 

Tabela 5 – Limites de opacidade em aceleração livre de veículos a diesel posteriores à 

vigência da Resolução CONAMA 16/95 (ano-modelo 1996 em diante) 
Ano-Modelo Altitude Opacidade (m

-1
) 

1996-1999 Até 350 m 2,1 

 Acima de 350 m 2.8 

2000 e posteriores Até 350 m 1,7 

 Acima de 350 m 2,3 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 

418, de 25 de novembro de 2009. Dispõe sobre critérios para a elaboração de Planos de Controle de 

Poluição Veicular – PCPV e para a implantação de Programas de Inspeção e Manutenção de Veículos 

em Uso – I/M pelos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente e determina novos limites de 

emissão e procedimentos para a avaliação do estado de manutenção de veículos em uso. Diário 

Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 146, n. 226, p. 81-84, 26 nov. 2009. Disponível  

em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2009&jornal=1&pagina= 

81. Acesso em: 16 set. 2022. 



 

 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVÁVEIS 

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 8 DE JUNHO DE 2010 

 

[...] 

 

ANEXO II 

 

PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO DE VEÍCULOS DO CICLO DIESEL NO 

PROGRAMA I/M 

 

1. O veículo depois de recepcionado no Centro de Inspeção deve ser direcionado para 

uma linha de inspeção. 

2. O inspetor deve registrar a placa e realizar a conferência dos dados cadastrais do 

veículo junto ao órgão de trânsito. 

3. Em seguida o inspetor registrará a quilometragem do veículo e certificar-se-á de que 

o motor do mesmo encontra-se em temperatura normal de operação. 

4. A verificação da temperatura do motor poderá ser feita pelos seguintes métodos: 

a) informação do instrumento de painel do próprio veículo; 

b) Medição da temperatura do óleo do motor; 

c) leitura, por termômetro digital, da temperatura externa do bloco do motor, a qual 

não deve ser inferior a 60º C, evitando-se a medição em área muito próxima à tubulação de 

escapamento. 

5. Proceder a uma inspeção visual prévia, verificando se o veículo se encontra apto a 

ser inspecionado quanto à emissão gases. 

5.1 Verificar se o motor é do tipo 2 tempos ou 4 tempos 

5.2. Verificar, se o veículo apresenta: 

a) Funcionamento irregular do motor; 

b) Emissão de fumaça branco-azulada ou fumaça preta visivelmente intensa; 

c) Violação de lacres do sistema de alimentação; 

d) Vazamentos aparentes de fluidos (gotejamento de óleo, combustível, água, outros 

fluídos); 

e) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de escapamento 

(corrosão excessiva, furos não originais, falta de componentes), que causem vazamentos ou 

entradas falsas de ar ou aumento do nível de ruído. Obs.: Os sistemas de escapamento ou 

parte destes, não originais, poderão ser admitidos, desde que não prejudiquem os padrões 

originais de desempenho; 

f) Alterações, avarias ou estado avançado de deterioração no sistema de admissão de 

ar, que causem vazamentos ou entradas falsas de ar ou aumento do nível de ruído; 

g) Insuficiência de combustível para a realização da medição de emissão 

h) A existência de qualquer anormalidade que possa apresentar risco de acidentes, ou 

danos aos instrumentos de medição ou ao veículo durante a inspeção. 

6. Constatada qualquer das irregularidades descritas no item acima, o veículo será 

considerado “REJEITADO” não podendo iniciar os procedimentos de medição de gases, 

sendo então emitido o Relatório de Inspeção do Veículo, encerrando-se a inspeção. 

7. No caso do veículo não ter sido rejeitado na pré-inspeção visual, o mesmo será 

submetido a uma inspeção visual dos itens de controle de emissão de gases e ruído, 



 

originalmente previstos para sua marca/modelo/versão, e dos dispositivos de informação 

sobre o funcionamento do motor. Devem ser observados, no que couber, desde que visíveis 

sem qualquer desmontagem, os eventuais defeitos nos itens seguintes: 

a) Sistema PCV (ventilação positiva do cárter) ausente ou danificado. 

Obs.: Todos os veículos leves com motor do ciclo Diesel naturalmente aspirado 

fabricados a partir de 1º/1/1996, todos os ônibus urbanos com motor Diesel naturalmente 

aspirado fabricados a partir de 1º/1/1988 e todos os veículos pesados com motor Diesel 

naturalmente aspirado fabricados desde 1º/1/1994 devem possuir sistema PCV; 

b) Fixação, conexões e mangueiras do sistema PCV, irregulares; 

c) Sistema EGR (recirculação de gases de escapamento) ausente ou danificado; 

d) Fixação, conexões e mangueiras do sistema EGR, irregulares; 

e) Presença, tipo de aplicação, estado geral, verificação do conteúdo e fixação dos 

sistemas de tratamento dos gases de escapamento, irregulares; 

f) Presença, fixação e conexão elétrica de sensores, irregulares; 

g) Existência de dispositivos de ação indesejável e adulterações do veículo que 

comprovadamente prejudiquem o controle de emissões; 

h) Falta da tampa do reservatório de combustível e do reservatório de óleo do motor; 

i) Lâmpada (LIM) indicando mau funcionamento do motor; 

j) Avarias, ausência ou estado avançado de deterioração de encapsulamentos, barreiras 

acústicas e outros componentes que influenciam diretamente na emissão de ruído do veículo, 

previstos para a marca/modelo/versão do veículo. 

8. Caso o veículo apresente pelo menos uma das irregularidades acima, o mesmo será 

REPROVADO, mas deverá ser submetido à medição das emissões dos gases para efeito de 

orientação ao usuário. 

9. Durante a pré-avaliação, o inspetor deverá decidir se o veículo deve ser submetido à 

medição de ruído, conforme procedimento descrito no Anexo V. O sistema informatizado 

também poderá selecionar aleatoriamente alguns veículos não indicados pelo inspetor para 

controle e auditoria do processo de inspeção. 

10. Previamente à medição da opacidade da fumaça, o inspetor deverá verificar o 

número de saídas independentes do escapamento, bem como a quantidade de tipos de 

combustível utilizados pelo veículo, para determinar o número de ensaios. 

11. O inspetor deverá identificar as características do sistema de alimentação para a 

correta seleção dos limites aplicáveis para o motor, ou seja, se o mesmo é: 

a) Naturalmente aspirado ou turbo alimentado com LDA (limitador de fumaça); 

b) Turbo alimentado; 

c) Para os veículos bi-combustível com modos selecionáveis de alimentação, o 

inspetor deve efetuar os testes em cada um dos modos. 

12. As medições devem ser realizadas com opacímetro que atenda à Norma NBR 

12897 – Emprego do Opacímetro para Medição do Teor de Fuligem de Motor Diesel – 

Método de Absorção de Luz, desde que seja correlacionável com um opacímetro de 

amostragem com 0,43 m de comprimento efetivo da trajetória da luz através do gás e 

certificado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – 

INMETRO. 

13. Para a execução das medições da opacidade da fumaça, o inspetor seguirá a 

sequência abaixo descrita, que deverá ser orientada pelo software de gerenciamento da 

inspeção instalado no computador do equipamento. 

13.1. Instalar o medidor de velocidade angular 

13.2. Informar ao software de gerenciamento da inspeção as velocidades angulares de 

marcha lenta e de máxima livre (corte). A fim de preservar a integridade mecânica do 

veículo acelerar lentamente o motor e observar os valores de velocidade angular atingidos, 

certificando-se de sua conformidade com as especificações dos fabricantes. 

13.3. Para a verificação, o motor deverá funcionar sem carga para a medição e registro 

do valor da RPMmarcha lenta, por até 10 segundos e, em seguida, deve ser acelerado lentamente 



 

desde a rotação de marcha lenta até atingir a RPMmáx. livre, certificando-se de suas 

estabilizações nas faixas recomendadas pelo fabricante, com a tolerância adicional de +100 

RPM e -200 RPM na RPMmáx. livre e de +/-100 RPM para a rotação de marcha lenta; 

13.4. Se o valor de velocidade angular de máxima livre registrado não atender ao valor 

especificado, o veículo será considerado “REPROVADO”; 

13.5. Se o valor encontrado para a marcha lenta estiver fora da faixa especificada, o 

veículo será considerado REPROVADO, mas deverá ser submetido à medição da opacidade; 

13.6. Se as velocidades angulares de marcha lenta e de máxima livre não forem 

conhecidas, o software de gerenciamento da inspeção poderá fazer a sua determinação de 

forma a constatar que o limitador de RPM está operando adequadamente, de acordo com as 

características do motor. Os valores assim determinados serão a base para definição das 

faixas aceitáveis de medição da velocidade angular com a tolerância adicional de +100 RPM 

e -200 RPM na  

RPMmáx. livre e de +/-100 RPM, para a rotação de marcha lenta; 

13.7. Se ocorrer alguma anormalidade durante a aceleração do motor, o inspetor 

deverá desacelerar imediatamente o veículo, que também será considerado “REJEITADO”, 

por funcionamento irregular do motor; 

13.8. Após a comprovação de que as rotações de marcha lenta e de corte estão 

conformes, o veículo estará apto a ser inspecionado com relação à opacidade da fumaça; 

13.9. Posicionar a sonda do opacímetro introduzindo pelo menos 300 mm no 

escapamento do veículo, com o motor em RPMmarcha lenta; 

13.10. Se o operador tiver observado que o motor apresenta emissão excessiva de 

fumaça preta, antes de iniciar o procedimento completo de medição deve acelerar o motor 

por duas vezes até a RPMmáx. livre, inserir a sonda no tubo de escapamento e acelerar até cerca 

de 75% da rotação de corte, por até 5 s, e verificar o valor máximo de opacidade registrado. 

Se esse valor for superior a 7,0 m
-1

, o procedimento de medição será interrompido e o 

veículo será considerado “REPROVADO”; 

13.11. Para a realização do procedimento completo da medição da opacidade, o 

acelerador deverá ser acionado de modo contínuo e rapidamente (no máximo em 1 s), sem 

golpes, até atingir o final de seu curso. Deverão ser registrados os tempos de aceleração entre 

o limite superior da faixa de rotação de marcha lenta e o limite inferior da faixa de rotação de 

máxima livre; 

13.12. Manter a posição do acelerador descrita no item anterior até que o motor 

estabilize na faixa de rotação máxima, permanecendo nesta condição por um tempo máximo 

de 5 segundos. Desacionar o acelerador e aguardar que o motor estabilize na RPMmarcha lenta e 

que o opacímetro retorne ao valor original obtido nessa mesma condição. O valor máximo da 

opacidade atingido durante esta seqüência de operações deve ser registrado como a 

opacidade medida, juntamente com o valor da rotação máxima atingida; 

13.13. Para a próxima leitura, repetir o procedimento descrito nos itens 13.11 e 13.12 

reacelerando, no máximo, em 5 segundos após a última estabilização em marcha lenta; 

13.14. Se em determinada aceleração, a rotação máxima atingida estiver abaixo da 

faixa de rotação de corte especificada com as respectivas tolerâncias, o valor máximo de 

opacidade verificado não será registrado e a operação será desprezada devendo ser repetida; 

13.15. Se ocorrer, em três acelerações consecutivas que a rotação máxima atingida 

esteja abaixo da faixa de rotação de corte especificada com as respectivas tolerâncias, o 

veículo é “REPROVADO”; 

13.16. Em cada aceleração, se o tempo de elevação da rotação desde o limite superior 

da faixa de rotação de marcha lenta até o limite inferior da faixa de rotação de máxima livre 

registrado ultrapassar 4,5 s, a aceleração será desconsiderada e uma nova aceleração será 

realizada em seu lugar. Se essa mesma condição ocorrer pela terceira vez durante o teste de 

aceleração livre, o teste será interrompido e o veículo será “REJEITADO”, por 

funcionamento irregular do motor; (representado na Figura 1); 



 

Procedimento de Aceleração Livre – Tempos de Medição 

 

 
 

Figura 1 

NML: Rotação de Marcha Lenta 

NMLmin: Rotação de Marcha Lenta Mínima 

NMLmax: Rotação de Marcha Lenta Máxima 

NRC: Rotação de Máxima Livre (Corte) 

NRCmin: Rotação de Máxima Livre (Corte) Mínima 

NRCmax: Rotação de Máxima Livre (Corte) Máxima 

tA: Tempo de aceleração registrado 

tB: Tempo de aceleração (o aumento da aceleração deve ser linear) 

tx: Tempo de medição depois de atingida a rotação de máxima livre (conforme 

especificação do fabricante do motor ou 0,5 s ≤ tx ≤ 5,0 s) 

tM: Tempo de medição = tB + tX 

tH: Tempo de acelerador acionado = tM + mínimo 1 s 

tL: Tempo entre acelerações = máximo 5 s após estabilização do valor de opacidade no 

regime de marcha lenta. 

13.17. O procedimento de medição descrito em 13.11 a 13.16 deve ser realizado de 4 a 

10 vezes e o cálculo dos resultados deve ser efetuado conforme segue; 

a) Desprezando-se a primeira aceleração para eliminação de resíduos acumulados no 

escapamento, os valores de opacidade obtidos em três medições consecutivas a partir da 

segunda medição inclusive, devem ser analisados e só podem ser considerados válidos 

quando a diferença entre o valor máximo e o mínimo neste intervalo não for superior a 0,5 

m
-1

; 

b) O primeiro grupo de três valores consecutivos que atenda às condições de variação 

determinadas no subitem acima, é considerado como o grupo de medições válidas, 

encerrando-se o ensaio; 

c) O resultado do ensaio é a média aritmética dos três valores consecutivos válidos, 

assim selecionados. 

14. Em caso de atendimento aos limites de emissão e de velocidades angulares 

previstos para a marca/modelo do motor, e de o veículo ter sido aprovado na inspeção visual, 

o mesmo será considerado APROVADO e será emitido o Certificado de Aprovação do 



 

Veículo. Em caso contrário, o veículo será considerado REPROVADO e será emitido o 

Relatório de Inspeção do Veículo. 

15. Além do Certificado de Aprovação do Veículo, os veículos aprovados poderão 

receber, a critério do órgão responsável, um selo de aprovação da inspeção. 

16. O Certificado de Aprovação do Veículo deverá informar os limites e os valores 

obtidos nas medições de rotações e opacidade. 

17. O Relatório de Inspeção do Veículo deverá informar os limites e, quando medidos, 

os valores obtidos nas medições, bem como os itens de reprovação na inspeção visual, 

quando se tratar de REPROVAÇÃO e os itens não atendidos na pré-inspeção visual, quando 

se tratar de REJEIÇÃO. 

18. Ao término do ensaio, com a sonda desconectada do sistema de escapamento, deve 

ser verificado o zero do opacímetro conforme prescrição do seu fabricante. 

19. O opacímetro nunca deve, em qualquer condição de uso, estar posicionado na 

direção da fumaça do escapamento, inclusive quando da realização do zero da escala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis. Instrução Normativa nº 6, de 8 de junho de 2010. Estabelece os 

requisitos técnicos para regulamentar os procedimentos para avaliação do estado de manutenção dos 

veículos em uso. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 147, n. 108, p. 70-77, 9 jun. 

2010. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=09/06/2010& 

jornal=1&pagina=70. Acesso em: 16 set. 2022. 



 

 
 

 


