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APRESENTAÇÃO

Este relatório apresenta as campanhas informativas de qualidade do ar
realizadas pelo INEA, no período de 2011 a 2014, previstas no Plano de Controle da
Poluição Veicular (Resolução CONEMA n° 43/12) e no Plano Plurianual do Governo do
Estado do Rio de Janeiro.
As campanhas informativas de qualidade do ar têm como objetivo promover a
participação da sociedade na redução da poluição do ar, assim como tornar públicas as
ações do INEA em prol da melhoria da qualidade do ar.
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1- INTRODUÇÃO

A degradação da qualidade do ar é um problema ambiental dos mais
significativos da atualidade, devido aos prejuízos que causa à saúde da população e ao
ambiente. Tem como principais fontes de emissões atmosféricas, as indústrias, os
veículos, a queima de florestas, de lixo e de pneus.
No Estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), através da
Gerência de Qualidade do Ar (GEAR), pertencente à Diretoria de Informação,
Monitoramento e Fiscalização (DIMFIS) é o órgão responsável pelo monitoramento e a
gestão da qualidade do ar.
O monitoramento é realizado por meio de 58 estações automáticas e 116
semiautomáticas, totalizando 174 estações distribuídas na Região Metropolitana,
Médio Paraíba e Norte Fluminense, onde estão localizadas o maior número de fontes
de emissão de poluentes no ar.
Segundo Inventário de Emissões, publicado pela antiga Fundação Estadual de
Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), em 2004, na Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, os veículos automotores são responsáveis por 77% das emissões de poluentes.
Com o objetivo de monitorar e minimizar os impactos gerados pelas emissões, o
INEA conta como principal instrumento de gestão e controle da poluição veicular, o
Plano de Controle da Poluição Veicular (PCPV), que prevê os: Programa de Inspeção e
Manutenção de Veículo em Uso - Programa I/M e o Programa de Autocontrole de
Emissões de Fumaça Preta por Veículos do Ciclo Diesel - PROCON Fumaça Preta.
O Programa de I/M vem sendo realizado desde em 1997, por meio do Convênio
de Cooperação Técnica entre a antiga FEEMA, atualmente INEA e o DETRAN-RJ Departamento Estadual de Transito do Rio de Janeiro, que em nome do INEA, realiza a
aferição de gases poluentes durante o licenciamento anual de veículos, nos postos de
inspeção do DETRAN.
O PROCON Fumaça Preta, implantado no Estado desde 1990, pela deliberação
CECA nº 1.981, estabelece que as empresas públicas e privadas atuantes no segmento
de transporte de carga e passageiros, que utilizam óleo diesel como combustível,
apresentem regularmente ao INEA o resultado do nível de opacidade (fumaça preta)
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de toda frota, em conformidade com os padrões estabelecidos por resolução do
Conselho Estadual do Ambiente - CONEMA.
O CONEMA, que delibera a legislação ambiental a ser aplicada no Estado do Rio
de Janeiro, aprovou em 2012 a Resolução CONEMA nº 43, que ratificou o Plano de
Controle de Poluição Veicular Estadual. Esta resolução restringe ainda mais os limites
de emissões veiculares, possibilitando maior controle da poluição veicular. Já em 2013,
foi aprovada a Resolução CONEMA N° 57, que amplia a frota de veículos em uso
intensivo vistoriados, aumentando a abrangência e a eficácia do controle. Além disso,
o Conselho aprovou a Resolução CONEMA N° 58, que intensificou o monitoramento
sobre as emissões dos veículos movidos a óleo diesel, pertencentes às empresas
vinculadas ao PROCON Fumaça Preta, retirando de circulação aqueles que foram
reprovados.
No PCPV estão previstas, além dos programas, ações de conscientização da
população sobre a temática da poluição veicular, que vem sendo realizadas através das
Campanhas Informativas de Qualidade do Ar, com o objetivo de divulgar os
resultados do monitoramento da qualidade do ar e promover a participação da
sociedade na redução da poluição do ar.
Além das Campanhas estarem previstas no PCPV, estas também foram definidas
como meta no Plano Plurianual do Governo do Estado do Rio de Janeiro, devido à
percepção da importância da participação social na modificação do cenário ambiental
atual.
As campanhas têm como dinâmica de trabalho a promoção de eventos em datas
comemorativas, tais como, o dia mundial do meio ambiente, dia interamericano de
qualidade do ar, dia mundial sem carro e dia do carbono zero. Estas visam o
esclarecimento e a sensibilização da sociedade para a melhoria da qualidade do ar,
utilizando como instrumentos de mobilização social a realização das seguintes ações:
capacitação de alunos de escolas e de universidades em qualidade do ar, realização de
palestras, visita guiada à estação de monitoramento da qualidade do ar, teste
demonstrativo de medição de fumaça preta, exposição de equipamento de medição
da qualidade do ar, visita aos parques estaduais, passeio em trilha ecológica, visita à
exposição de fauna e flora da mata Atlântica, participação em eventos ciclísticos,
realização de oficinas temáticas, quizz, criação de conteúdo técnico para produção do
2

material de divulgação das campanhas, criação de roteiro para produção do vídeo de
divulgação das campanhas, filmagem dos eventos, produção de vídeo temático,
divulgação do vídeo no site e portal do INEA, além da orientação do público,
distribuição de cartilhas, folhetos e brindes.
Até o momento, cerca de 17.500 moradores da região metropolitana do Rio de
Janeiro já participaram das campanhas, ampliando a possibilidade de estarem atuando
como multiplicadores de informações que visam à melhoria da qualidade do ar. Assim,
o presente documento tem como finalidade apresentar as Campanhas Informativas da
Qualidade do Ar realizadas durante no período de 2011 a 2014.
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2- ORIGEM DAS DATAS COMEMORATIVAS
2.1-

Dia Mundial do Meio Ambiente

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 05 de junho, foi criado
durante a Conferência das Nações Unidas pela Organização das Nações Unidas – ONU,
em 1972, a fim de chamar a atenção da população mundial para as questões
ambientais do planeta.
A conferência reuniu 113 países, além de 250 organizações não governamentais,
em que a pauta principal abordava a degradação que a sociedade vem causando ao
ambiente e as mudanças necessárias para a preservação do planeta.

2.2-

Dia Interamericano de Qualidade do Ar

O Dia Interamericano de Qualidade do Ar, 9 de agosto, foi criado pela Associação
Interamericana de Engenharia Sanitária e Ambiental – AIDIS, com lançamento oficial
da data comemorativa, no dia 9 agosto de 2002, em São Paulo, em uma solenidade
simultânea com 32 países da América Latina e Caribe, para alertar a população sobre
os riscos da poluição atmosférica à saúde e ao ambiente.
Segundo a AIDIS cerca de 100 milhões de pessoas em cidades latino-americanas
respiram um ar que não atende aos valores estabelecidos como referência de
qualidade pela Organização Mundial de Saúde - OMS. Outras 123 milhões de pessoas,
nos Estados Unidos e Canadá, sofrem com um ar que não alcança os níveis de padrão
de qualidade estabelecidos pela legislação desses países.
O objetivo da AIDIS é estimular o debate sobre Poluição do Ar, envolvendo
emissões veiculares e industriais, queimadas, mudanças climáticas, redução da camada
de ozônio, entre outros relacionados à qualidade do ar.

4

2.3-

Dia Mundial Sem Carro

O Dia Mundial Sem Carro é um movimento que teve início em algumas cidades
da Europa nos últimos anos do século XX, e desde então vem sendo implantado em
diversos países do mundo. Trata-se de uma manifestação/reflexão sobre os problemas
de poluição do ar causados pelo uso intenso de veículos, sobretudo nos grandes
centros urbanos, e um convite ao uso de transporte coletivos e sustentáveis.
Foi comemorado pela primeira vez na França, no dia 22 de setembro de 1997.
Em 2000, a União Europeia, instituiu a Jornada Internacional no Dia Mundial Sem Carro
reunindo 760 cidades. Em 2001, 1683 cidades participaram de eventos
comemorativos. No Brasil o Dia Mundial Sem Carro vem sendo celebrado no dia 22 de
setembro, com objetivo de incentivar a diminuição do uso do carro nos centros
urbanos e o aumento da utilização do transporte coletivo, e de outras formas
sustentáveis de mobilidade urbana.

2.4-

Dia do Carbono Zero

O dia do Carbono Zero, 25 de setembro, foi criado no Brasil com o objetivo de
propor uma reflexão da sociedade sobre os impactos negativos causados ao ambiente
pela emissão excessiva de CO2 na atmosfera.
A queima de combustível fóssil é uma das principais causas do aumento da
emissão de CO2 na atmosfera trazendo como consequência o aquecimento global.
A busca por novas fontes de energia alternativa, redução da queima de lixo, pneus
e florestas, eliminação de lixões, recuperação de áreas de pastagens degradadas e de
áreas de cultivo agrícola, criação de aterros sanitários, reflorestamento, aumento na
frota de veículos elétricos, incentivo a utilização de transporte público coletivo,
conservação de áreas verdes, maior controle na criação de gado, são algumas
alternativas para a redução da emissão de gases de efeito estufa.
A reflexão sobre os impactos da emissão de CO2 para atmosfera motivou diversas
empresas a implantarem programas de mitigação ou compensação de carbono.
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3- CAMPANHAS INFORMATIVAS DE QUALIDADE DO AR
3.1-

Campanhas Realizadas em 2011

3.1.1- Dia Interamericano de Qualidade do Ar
LOCAL: Escola Municipal Monteiro Lobato e vizinhança - Nova Iguaçu
DATA: 09 e 12 de agosto de 2011
AÇÕES: Palestras de capacitação em qualidade do ar, visita à estação de
monitoramento do ar, mobilização social com distribuição de folders.
Em comemoração ao dia Interamericano de Qualidade do Ar foi realizada pela
Gerência de Qualidade do Ar - GEAR, a campanha informativa de qualidade do ar no
município de Nova Iguaçu – RJ, nos dias 9 e 12 de agosto de 2011. A campanha de
sensibilização pública de massa visou principalmente a divulgação de informações
sobre qualidade do ar e das ações necessárias para evitar a poluição.
O lançamento da campanha foi na Escola Municipal Monteiro Lobato em Nova
Iguaçu, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde está instalada uma estação de
monitoramento da qualidade do ar do INEA.
No dia 9 de agosto e 2011, o INEA capacitou alunos e professores (Figuras 1-3)
sobre qualidade do ar por meio de palestras e visita orientada à estação de
monitoramento de qualidade do ar, onde receberam folhetos educativos sobre o tema
(Figura 4).
No dia 12 de agosto de 2011, estes alunos atuaram como multiplicadores de
informações em uma caminhada pelas ruas, no entorno da escola, onde em contato
direto com o público realizaram a distribuição de 1.000 cartilhas orientando
condutores de veículos, comerciantes e moradores locais sobre algumas atitudes do
cotidiano que podem ser adotadas para a redução da poluição do ar (Figuras 5-6). São
elas: realizar a manutenção dos veículos automotores, evitar trafegar em
congestionamentos nos centros urbanos, usar transporte coletivo, não soltar balões
devido aos riscos de incêndio e queima de floresta, não promover queima de lixo ou
pneus ao ar livre e denunciar ao INEA quando perceberem a ocorrência de emissão de
gases poluentes e particulados no ar.
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A campanha abrangeu cerca de 3.000 pessoas da Região Metropolitana do Rio
de Janeiro entre alunos, professores, motoristas, lojistas e moradores.

Fig. 1-2: Capacitação de alunos e professores por técnicos da GEAR.

Fig. 3: Capacitação de alunos e professores

Fig. 4: Visita à estação e monitoramento da qualidade do ar

Fig. 5-6: Distribuição de cartilhas
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3.1.2- Dia Mundial Sem Carro

LOCAL 1: Buraco do Lume - Centro RJ
DATA: 22 de setembro de 2011
AÇÕES: Montagem de tenda, oficina de sensibilização ambiental com grafite,
produção e distribuição de folhetos informativos ao público.

A equipe da Gerência de Qualidade do Ar (Figuras 7-9) participou do evento
comemorativo ao Dia Mundial sem Carro ocorrido no Buraco do Lume, próximo ao
Largo da Carioca, no centro, onde a Prefeitura Municipal montou um palco para
apresentação de coral, teatro, rapper, grupo Afro e demais atividades educativas sobre
a temática da poluição veicular.
Nas tendas institucionais foram distribuídos brindes e material educativo, além
de uma oficina de sensibilização ambiental com desenhos em grafite sugerindo a
adoção de alternativa de locomoção menos poluente como, a utilização de skate,
bicicleta, transporte coletivo, carona solidária, entre outros (Figuras 10-13).
As pessoas que passaram pelo local receberam a campanha com críticas e
sugestões, apontando os engarrafamentos e a insuficiência de trens, metrô e ônibus
como problemas que precisam de urgente solução. Sugeriram melhoria no sistema de
transporte, criação de ciclovias, estacionamento para motos e bicicletas, além da
criação de espaços verdes como alternativas para reduzir a poluição, amenizar o efeito
da alta temperatura do ar e promover maior mobilidade urbana.
Para divulgação desta campanha foram produzidos folhetos sobre a poluição
veicular, sendo distribuídas 1000 unidades ao público local pela equipe do INEA e
alunos da Escola Estadual Inácio Azevedo Amaral abrangendo aproximadamente 3.000
pessoas.
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Fig. 7: Equipe participante

Fig. 9: Equipe participante

Fig. 11: Distribuição de cartilhas

Fig. 8: Equipe Participante

Fig. 10: Distribuição de cartilhas

Fig. 12: Oficina de Grafite
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Fig. 13: Oficina de Grafite

LOCAL 2: Encontro das Águas - Lagoa Rodrigo de Freitas
DATA: 22 de setembro de 2011
AÇÕES: Palestra, demonstração de equipamentos de medição da qualidade do ar
e distribuição de folders.

Como atividade comemorativa ao Dia Mundial Sem Carro a coordenadora dos
eventos no espaço Encontro das Águas, promoveu a visita dos alunos de escolas
públicas ao local. A Gerência de Qualidade do ar, a fim de demonstrar como é
realizada a medição da qualidade do ar do Estado do Rio de Janeiro instalou uma
estação de monitoramento da qualidade do ar e um equipamento usado pelo DETRAN
na medição da poluição veicular.
A chefe de serviço de controle de veículos do INEA apresentou as ações de
gestão e de controle da poluição veicular realizadas pelo INEA e o funcionamento dos
equipamentos (Figura 14). As ações comemorativas desta data foram encerradas pela
Gerência de Educação Ambiental - GEAM, na Sede do INEA, com a projeção do filme
“Quem Matou o Carro Elétrico”.
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Fig. 14: Palestra e exposição de equipamentos de medição de emissão veicular

3.1.3- Dia do Carbono Zero

LOCAL: Encontro das Águas – Lagoa Rodrigo de Freitas
DATA: 25, 27, 29 de setembro de 2011
AÇÕES: Exposição de equipamentos de medição de qualidade do ar e da poluição
veicular com a orientação do público e distribuição de folhetos.

A GEAR participou da “Semana do Carbono Zero” promovida pela Gerência de
Comunicação (GECOM) no espaço do INEA Encontro das águas, com o objetivo de
divulgar e sensibilizar a população para a questão da poluição do ar. Disponibilizou os
equipamentos de medição da qualidade do ar e da poluição veicular para a exposição e
orientação de visitantes e alunos da Escola Municipal Rodrigues Alves. O chefe de
Serviço de Controle da Poluição Veicular orientou os alunos sobre qualidade do ar,
poluição veicular e explicou como se dá o funcionamento dos equipamentos de
medição (Figura 15).
Foram ainda distribuídos materiais informativos alertando o público para a
adoção de atitudes no cotidiano que podem contribuir de maneira significativa para a
melhoria da qualidade do ar. A GECOM através da coordenadora de eventos do espaço
Encontro das Águas apresentou as ações de recuperação ambiental na Lagoa Rodrigo
de Freitas. O evento contou com a participação da GECOM.
Durante os três dias de evento foi dado continuidade à exposição dos
equipamentos de monitoramento da qualidade do ar e da medição da poluição
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veicular no espaço Encontro das Águas. A coordenadora técnica das campanhas da
GEAR fez uma apresentação das ações de monitoramento da qualidade do ar do INEA
e explicou sua importância para a melhoria da qualidade de vida da população (Figura
16). Foram também distribuídos aos participantes dois folhetos alusivos ao tema. A
coordenadora do Espaço Encontro das Águas apresentou aos alunos da Escola
Municipal Rodrigues Alves uma exposição interativa sobre as ações de recuperação
ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas.
O analista ambiental da GEAR fez uma apresentação dos Programas de
monitoramento da qualidade do ar do INEA e dos equipamentos de medição das
emissões de poluentes. Participaram da atividade cerca de 80 alunos do Colégio Militar
do Rio de Janeiro (Figuras 17-18).

Fig. 15: Exposição da estação de monitoramento da qualidade do ar

Fig. 16: Apresentação das ações de monitoramento da qualidade do ar
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Fig. 17: Apresentação dos programas de qualidade do ar aos alunos do Colégio Militar- RJ

3.2-

Campanha realizada em 2012

3.2.1-

Lançamento do “Projeto Informativo de Qualidade do Ar”

O ano de 2012 foi dedicado à elaboração do “Projeto Informativo de Qualidade
do Ar”, do Termo de Referência para sua licitação e da cartilha de qualidade do ar.
À partir da experiência prática adquirida na execução das ações de capacitação,
sensibilização e mobilização social desenvolvidas durante as campanhas de 2011, foi
elaborado o “Projeto Informativo de Qualidade do Ar” que consiste na capacitação e
divulgação de informações sobre qualidade do ar tendo como objetivo a sensibilização
e a mobilização dos 700 funcionários do DETRAN-RJ que trabalham nos postos e
também de 3 milhões de condutores de veículos que realizam as vistorias nos 51
postos de inspeção veicular do DETRAN distribuídos no Estado.
Como método de trabalho estão sendo propostas entrevistas com os
funcionários dos postos para levantamento de informações sobre os questionamentos
dos usuários em relação à inspeção de gases poluentes e do material particulado;
enquete com os condutores dos veículos visando levantar suas dúvidas em relação ao
processo de aferição de gases e fumaça preta; distribuição de cartilhas temáticas sobre
a importância de manutenção de seus veículos para a redução da poluição veicular,
registro fotográfico, filmagem, produção de vídeo e divulgação nos postos do DETRANRJ.
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3.3-

Campanhas Realizadas em 2013
3.3.1- Dia Mundial do Meio Ambiente.

LOCAL: Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso, Escola Municipal Tia Ciata e Vila
Olímpica da Gamboa.
DATA: 29 de maio e 06 de junho de 2013
AÇÕES: palestras para a capacitação de alunos, distribuição de folhetos, visita à
estação de monitoramento da qualidade do ar, demonstração de teste de emissão de
fumaça preta, oficina de quizz e distribuição de brindes.

Em 2013 a campanha teve início com a comemoração do Dia mundial do Meio
Ambiente, em junho. Participaram das atividades 250 alunos das escolas municipais Tia
Ciata e Vicente Licínio Cardoso, situadas nas proximidades do centro do Rio de Janeiro
e do Porto Maravilha na Praça Mauá onde está localizado o INEA.
Foram ministradas palestras, visitas às estações de monitoramento de qualidade
do ar do INEA na Vila Olímpica da Gamboa e na Escola Municipal Tia Ciata. O evento
contou com a realização de demonstração de amostragem de fumaça preta em ônibus,
realização de QUIZ (perguntas e respostas) sobre qualidade do ar, distribuição de 500
folhetos educativos, 250 squeeze (garrafinhas) e 250 lanches aos participantes (Figuras
18-36).
O evento envolveu diretamente 250 participantes e indiretamente outras 1.000
pessoas entre alunos, professores, funcionários das escolas, familiares, equipe da Vila
Olímpica da Gamboa, equipe INEA, FETRANSPOR (FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO), Estação Multimídia e

CETREL. Foi também utilizado o Facebook nas escolas como instrumento de divulgação
da campanha, onde alunos postaram fotos e comentários sobre o evento ampliando
sua divulgação e abrangência.
As atividades foram filmadas para a produção de um vídeo a ser divulgado nas
redes sociais, mídia e painéis eletrônicos, ampliando a divulgação das campanhas que
visam sensibilizar e mobilizar o público para a redução da poluição do ar.
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Com a participação conjunta da sociedade, governos e de empresas espera-se
como resultado a melhoria na qualidade do ar e, uma melhor qualidade de vida para a
população e de todos os seres vivos.

Fig. 18: Escola Municipal Tia Ciata - Palestra de capacitação em qualidade do ar.

Fig. 19: Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso Palestra e leitura dos folhetos
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Fig. 20 -21: Demonstração de amostragem de fumaça preta - Escola Municipal Tia Ciata.

Fig. 22: Demonstração de amostragem de fumaça preta - Escola Municipal Tia Ciata

Fig. 23-24: Demonstração de amostragem de fumaça preta - Escola Municipal Vicente Licínio Cardoso
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Figs. 25-26: Distribuição e leitura de folhetos

Fig. 27: Distribuição e leitura de folhetos

Figs. 28-29: Visita guiada as estações de monitoramento da qualidade do ar
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Figs. 30-31: Visita guiada as estações de monitoramento da qualidade do ar

Figs. 32- 33: Visita guiada as estações de monitoramento da qualidade do ar

Figs. 34-35: Tenda, Sonorização e Quiz
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Figs. 36-37: Tenda, Sonorização e Quiz

Fig. 38: Entrega de brindes da Campanha (squeeze).
Quizz
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3.3.2- Dia Interamericano de Qualidade do Ar.

Local: Escola Vicente Licínio Cardoso
Data: 09 de agosto de 2013
Ações: Visita ao Parque Estadual da Pedra Branca.

Em comemoração ao Dia Interamericano de Qualidade do Ar, alunos e
professores da Escola Vicente Licínio Cardoso, situada na área portuária do Rio de
Janeiro, participaram da visita ao Parque Estadual da Pedra Branca.
Esta campanha referente ao Dia Interamericano de Qualidade do Ar visou
sensibilizar alunos da rede pública de ensino para a questão da poluição atmosférica
de maneira que possam ser multiplicadores das informações recebidas e atuar em prol
da melhoria da qualidade do ar.
A visita ao Parque Estadual da Pedra Branca teve início com a apresentação do
Parque da Pedra Branca pela equipe técnica do Parque formada pela bióloga,
pedagoga e os guardas parques (Figuras 39-40).
A coordenadora técnica da campanhas apresentou as principais fontes de
poluição atmosférica e a importância da participação social nas ações para a redução
da poluição do ar, mostrando aos alunos de que forma o cidadão comum pode
colaborar.
Solicitou aos alunos que divulgassem para seus familiares e amigos, algumas
atitudes que podem ser adotadas, no dia à dia, para evitar a poluição do ar, tais como:
fazer a manutenção preventiva dos veículos, evitar trafegar nas horas de rush nos
centros urbanos, dar preferência ao transporte coletivo, não soltar balão, pois é crime
ambiental e pode provocar incêndio, não promover queima de florestas e, não colocar
fogo no lixo ou pneus.
O passeio no Parque teve início com uma caminhada pela trilha ecológica até à
cachoeira passando por um sistema de captação de água para abastecimento público
local. Durante a caminhada, os alunos deram uma parada e fizeram um minuto de
silêncio para apreciar e sentir a natureza. Escutaram os sons emitidos pela cachoeira,
pássaros e demais espécies animais da área, além de admirar a beleza cênica local. À
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seguir foi realizada visita à exposição interativa de fauna e flora e depois servido
lanche aos participantes (Figuras 41-50).
Por fim, as estagiárias da Gerência de Qualidade do Ar promoveram a oficina
“Carbono Zero” onde foi feito o cálculo da emissão de CO2 do trajeto do ônibus
rodoviário disponibilizado pela FETRANSPOR para o transporte dos alunos da escola
até o Parque (Figura 51).
A atividade teve como objetivo a neutralização do carbono através do plantio de
árvores (Figuras 52-53) mostrando na prática, que a poluição veicular gerada com o
deslocamento do ônibus pode ser mitigada com ações dessa natureza.
O evento foi filmado para a produção de um vídeo a ser divulgado em redes
sociais, painéis eletrônicos e na mídia, possibilitando ampliar a abrangência da
campanha e sensibilizar um grande número de pessoas para a questão da poluição
atmosférica, de maneira que possam estar atuando para a melhoria da qualidade do ar
e consequentemente da saúde da população.

Figs. 39-40: Apresentação do Parque da Pedra Branca
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Fig. 41-42: Visita à cachoeira e sistema de abastecimento de água

Figs. 43-44: Visita à cachoeira e sistema de abastecimento de água
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Figs. 45-46: Trilha ecológica

Figs.47-48: Exposição de Fauna e Flora
Nativa
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Figs. 49-50: Exposição de Fauna e Flora
Nativa

Fig. 51: Cálculo para Neutralização de Carbono (CO2)

Figs. 52-53: Plantio de mudas de árvores para compensação
de CO2
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3.3.3- Dia Mundial Sem Carro

LOCAL: Aterro do Flamengo
DATA: 22 de setembro de 2013
AÇÕES: Exposição de uma estação de monitoramento da qualidade do ar,
distribuição de cartilhas, brindes, camisas temáticas, blocos post-it, registro fotográfico
e filmagem do evento.

O INEA, através da Gerência de Qualidade do Ar, participou do evento “Um dia
sem Carro” promovido pela Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, no
Monumento dos Pracinhas - Aterro do Flamengo.
O passeio ciclístico foi realizado por vários grupos e equipes de ciclistas que
aproveitaram a data comemorativa para incentivar o uso de bicicletas como um meio
de transporte que contribui para a redução da poluição do ar.
A grande quantidade de veículos circulando nos centros urbanos vem
provocando engarrafamentos e, consequentemente o aumento das emissões
veiculares de gases poluentes e material particulado. O uso de ônibus, metrô, trem,
bicicleta, skate e caminhadas por parte a população são algumas alternativas que
podem ser adotadas para a redução da poluição veicular. Os motoristas também
devem ficar atentos realizando a manutenção preventiva dos veículos, antes mesmo
de fazer o licenciamento anual dos mesmos no DETRAN. Evitar trafegar com veículo
particular nos centros urbanos nas horas de rush, não acelerar desnecessariamente
quando o veículo estiver parado, usar combustível de boa procedência, trocar o filtro
de ar e utilizar transporte coletivo são também sugestões que contribuem para a
melhoria da qualidade do ar.
A campanha de qualidade do ar promovida durante o evento de ciclismo no
Aterro do Flamengo teve como objetivo alertar a população sobre a importância da
participação de todos na redução da poluição do ar. O evento reuniu uma equipe
constituída de 15 técnicos e estagiários do INEA, da CETREL e da Empresa de
Consultoria Junior da Universidade Federal Fluminense, AGRHA (Figuras 54 e 55), em
um stand patrocinado pela FETRANSPOR.
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Foi realizada a exposição de um equipamento de medição da qualidade do ar
com a orientação dos técnicos do Inea e distribuídas 1.000 cartilhas temáticas
abordando o histórico da poluição do ar, as principais fontes de emissões de gases
poluentes e material particulado, as doenças provocadas pela poluição do ar, o
monitoramento realizado pelo INEA e as sugestões para reduzir a poluição. Foram
ainda distribuídas 150 camisas temáticas, 250 blocos post-it e realizado registro
fotográfico do evento (Figuras 55-64).
O público demonstrou bastante interesse na cartilha sendo observado que
nenhuma delas foi encontrada no chão. O evento foi filmado para a produção de um
vídeo a ser divulgado em painéis eletrônicos e na mídia visando envolver um número
maior de pessoas. Abrangeu diretamente um público de 3.000 participantes.

Fig. 54: Equipe organizadora do evento

Fig. 55: Equipe organizadora do evento

Fig. 56: Equipamento de demonstração
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Figs. 57-58: Distribuição de cartilhas

Fig. 59: Distribuição de cartilhas

Fig. 60: Tenda da FETRANSPOR

Figs. 61-62: Evento Dia Mundial Sem Carro
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Figs. 63-64: Evento Dia Mundial Sem Carro

3.3.4- Dia Mundial Sem Carro- Passeio ciclístico

LOCAL: Praia de São Francisco – Niterói
DATA: 28 de setembro de 2013
AÇÕES: Mobilização social para melhoria da qualidade do ar. Exposição de
equipamento de monitoramento da qualidade do ar. Distribuição do material da
campanha.

O evento comemorativo ao Dia Mundial sem Carro foi promovida pela
Federação de Ciclismo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o INEA, na praia
de São Francisco, em Niterói. (Figura 65-67). Teve como equipe de sensibilização e
mobilização social, os funcionários e estagiários do INEA e também da empresa júnior
de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Fluminense - UFF, AGRHA
Consultoria (Figura 68). Iniciou-se na Concha Acústica e finalizou no Largo de São
Francisco. Teve como objetivo sensibilizar os moradores de Niterói para a adoção de
alternativas de mobilidade urbana que contribuam com a redução da poluição
veicular.
O analista ambiental do INEA iniciou as atividades com a capacitação em
qualidade do ar da equipe de mobilização da AGRHA (Figuras 69-70), que se
encarregou do trabalho de distribuição das cartilhas temáticas alertando ao público
sobre a importância da redução da poluição para a melhoria da qualidade do ar
(Figuras 71- 73).
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A exposição do equipamento de monitoramento da qualidade do ar chamou a
atenção do público que perguntou sobre o seu funcionamento e o resultado das
medições (Figura 74). Os ciclistas demonstraram surpresa ao tomar conhecimento de
que o INEA monitora e controla a qualidade do ar no Estado e questionaram sobre os
resultados obtidos nas medições de diversas áreas sendo informados que no site do
INEA estão disponibilizados boletins diários da qualidade do ar.
Finalmente foi realizado o registro fotográfico e a filmagem do evento visando
a produção de um vídeo a ser veiculado na mídia e painéis eletrônicos.
A campanha teve uma abrangência de aproximadamente 1.500 ciclistas e
moradores de Niterói, sendo distribuídos como brinde, squeezes (garrafinhas),
canetas, post-it e camisetas temáticas aos participantes.

Fig. 65: Dia Sem Carro – Passeio ciclístico

Fig. 66: Dia Sem Carro – Passeio ciclístico

Fig. 67: Dia Sem Carro – Passeio ciclístico

Fig. 68: Equipe – INEA e AGRHA- UFF
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Fig. 69-70: Orientação à equipe da Agrha

Figs. 71-72: Distribuição de cartilhas e brindes

Fig. 73: Distribuição de cartilhas e brindes

Fig. 74: Explicação do funcionamento do HI-VOL
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3.4-

Campanhas Realizadas em 2014

3.4.1 Semana do Meio Ambiente

LOCAL: Auditório do INEA
DATA: 02 de junho de 2014
AÇÃO: Debate “Participação Social na Melhoria da Qualidade do Ar”

A Gerência de Qualidade do Ar abriu a “Semana do Meio Ambiente”, no dia 2 de
junho, com o debate “Participação Social na Melhoria da Qualidade do Ar” e o
lançamento do vídeo institucional sobre o tema. O evento teve como objetivo a troca de
experiências em projetos e ações sociais relacionados à questão da melhoria da
qualidade do ar desenvolvidos pelo INEA e as empresas, AGRHA Consultoria Junior da
UFF, FETRANSPOR e GUARDIAN.
A Gerente de Comunicação do INEA abriu o evento convidando para a mesa
redonda o Secretário de Estadual do Ambiente, a Presidente do INEA, e o Diretor de
Informação, Monitoramento e Fiscalização (DIMFIS), que reconheceram a importância
do tema para a gestão do ambiente (Figuras 75 e 76).
O Secretário de Estado do Ambiente destacou a necessidade do engajamento da
sociedade em contribuir com a melhoria da qualidade do ar. A Presidente do INEA
parabenizou a equipe dizendo que a Gerência tem avançando na gestão da qualidade do
ar e que é muito importante passar para a população, uma linguagem didática, o que o
INEA faz e dispõe para o controle da qualidade do ar. O diretor da DIMFIS destacou que
o tema da qualidade do ar se insere no contexto da sustentabilidade, explicando que se
trata de um novo valor que precisa ser legitimado e incorporado pela sociedade.
Em sua abordagem, a Gerente de Qualidade do Ar destacou os avanços obtidos
com a criação de novas legislações sobre o tema (Figura 77) e a Chefe do Serviço de
Controle de Veículos apresentou os programas de monitoramento e controle da
qualidade do ar apontando os resultados obtido com as ações do Inea, como a redução
na emissão de material particulado (fumaça preta) e gases poluentes pelos veículos,
melhoria do combustível com a redução do enxofre nos veículos movidos à diesel, e a
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modernização nos motores pelos fabricantes, permitindo redução nas emissões de
gases e particulados no ar.
Finalizando a primeira parte do evento, passou-se então para a projeção do
vídeo institucional, idealizado pela coordenadora das campanhas informativas da
Gerência de Qualidade do Ar.
Segundo a comunicadora social responsável pelo evento (Figura 78), sem
participação social fica difícil obter resultados satisfatórios em relação à melhoria da
qualidade do ar, já que depende também da população adotar algumas ações no seu
cotidiano para evitar a poluição e ou impedir que ela ocorra, como: fazer a manutenção
periódica nos veículos, usar combustível de boa procedência, evitar circular de carro nos
centros urbanos nas horas de rush, optar pelo transporte coletivo, adotar bicicleta como
meio de mobilidade, não colocar fogo no lixo, pneus ou floresta e denunciar aos órgãos
públicos responsáveis quando verificar a emissão de poluentes no ar. Estas e outras
abordagens estão sendo divulgadas para o público durante as campanhas e eventos em
datas comemorativas.
A intenção da Gerência é contatar empresas que possam divulgar o vídeo
institucional em painéis eletrônicos, ônibus, aeroportos, pedágios, rodoviárias, postos
de inspeção veicular, exposições, seminários, superintendências regionais e parques
estaduais com o objetivo de ampliar o conhecimento do público e promover sua efetiva
participação na redução da poluição do ar.
O evento possibilitou o envolvimento dos funcionários das diversas áreas
técnicas do Instituto Estadual do Ambiente e da Secretaria Estadual do Ambiente e do
INEA contando com a participação de 80 pessoas entre representantes de empresas
privadas, universitários da UFF, UNIGRANRIO e Universidade Estácio de Sá (Figuras 79 e
80).
O cerimonial, sonorização e o registro fotográfico do evento ficaram a cargo da
Gerência de Comunicação do INEA e a cobertura jornalística realizada pela assessoria de
imprensa do Instituto. A Gerência de Educação Ambiental colaborou na recepção do
evento com a distribuição de brindes (bolsas) aos presentes.
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Fig. 75: Gerente de comunicação

Fig. 77: Chefe do Serviço de Controle de Veículos

Fig. 79: Empresas palestrantes convidadas

Fig. 76: Presidente, Diretor e Secretário
d

Fig. 78: Coordenadora das Campanhas

Fig. 80: Público do evento
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LOCAL: Porto do Rio de Janeiro- Praça Mauá
DATA: 5 de junho de 2014
AÇÃO: Distribuição de cartilhas durante a simulação de acidente no mar

No dia 5 de junho, a GEAR participou de um simulado de derramamento de óleo no
mar promovido no Porto do Rio de Janeiro. Durante o evento foi realizado contato com o
Engenheiro do Porto para a distribuição das cartilhas temáticas de qualidade do ar aos
funcionários e participantes do evento. Estiveram presentes no evento o Diretor da
Diretoria de Informação, Monitoramento e Fiscalização e a equipe técnica do INEA (Figuras
de 81 a 86).

Fig. 81: Público do evento

Fig. 83: Diretor

Fig. 82: Público do evento

Fig. 84: Simulado de derramamento de óleo
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Figs. 85 e 86: Simulado de derramamento de óleo

LOCAL: Parque Estadual da Pedra Branca
DATA: 7 de junho de 2014
AÇÃO: Visita ao Parque Estadual da Pedra Branca com palestra, oficina de CO 2, trilha
ecológica, exposição e plantio de mudas da mata Atlântica

A Diretoria de Informação, Monitoramento e Fiscalização (DIMFIS), por meio da
Gerência de Qualidade do Ar (GEAR), realizou no Parque Estadual da Pedra Branca a
segunda etapa (07/06/14) da Campanha de Melhoria da Qualidade do Ar.
O evento teve início com a apresentação do histórico do parque, sua biodiversidade
pela equipe do Parque. Em seguida, a coordenadora técnica das campanhas de qualidade
do ar, enfatizou a necessidade da adoção de novas atitudes por parte da população para
reduzir da poluição do ar.
Cerca de 50 alunos e professores da Escola Estadual Mahatma Gandhi, receberam
cartilhas temáticas e assistiram ao vídeo que foi lançado dia 02.06.14, na abertura da
semana mundial de meio ambiente. Logo após todos caminharam em uma trilha ecológica,
visitaram uma cachoeira, o sistema de captação de água para abastecimento público e a
exposição interativa de fauna e flora (Figuras 87 a 91).
A chefe de serviço de controle de veículos e a estagiária de engenharia ambiental,
da Gerência realizaram a oficina “Carbono Zero” para o cálculo da emissão de CO2 do
trajeto do ônibus rodoviário disponibilizado pela FETRANSPOR até o Parque (Figuras 92 e
93). Para a neutralização do carbono emitido pelo ônibus foram plantadas mudas de
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árvores oriundas da Mata Atlântica, como forma de sensibilizar os alunos e mitigar a
poluição veicular gerada com o transporte dos alunos (Figuras 94 a 96).

Figs. 87-88: Visita ao sistema de captação de água

Figs. 89-90: Trilha ecológica

Fig.91: Exposição fauna e flora

Fig.92: Oficina “Carbono Zero”
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Fig.93: Oficina “Carbono Zero”

Fig. 95: Plantio de mudas de árvores

Fig.94: Plantio de mudas de árvores

Fig.96: Plantio de mudas de árvores

LOCAL: Pátio do Hospital Lourenço Jorge – Barra da Tijuca
DATA: 07 de junho de 2014
AÇÃO: Visita orientada à estação de monitoramento da qualidade do ar

Os alunos da Escola Mahatma Gandhi, após o almoço, fizeram uma visita orientada
pelo meteorologista à estação de monitoramento de qualidade do ar para conhecer a
estação e entender como é feita a medição da qualidade do ar na região onde vivem (Figuras
de 97 e 98).
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Fig.97-98: Visita à estação de monitoramento de qualidade do ar

3.4.2 Dia Interamericano de Qualidade do Ar

LOCAL: Encontro das Águas e Parque dos Patins – Lagoa Rodrigo de Freitas.
DATA: 17 de agosto de 2014
AÇÃO: Exposição de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar e
demonstração de coleta e análise de água e oficinas recreativas

No dia 12 de agosto é comemorado o Dia Interamericano de Qualidade do Ar,
porém este ano o evento foi realizado em parceria com a Secretaria Estadual do
Ambiente – SEA no Espaço Encontro das Águas e no Parque dos Patins na Lagoa
Rodrigo de Freitas no dia 17 de agosto.
A abertura do evento foi realizada pela comunicadora social responsável pelas
campanhas, que falou sobre a importância da participação social na melhoria da
qualidade do ar, apontando algumas atitudes que as pessoas podem adotar, no seu
cotidiano, para evitar e reduzir a poluição do ar (Figura 99-101). A seguir a
superintendente de educação ambiental da SEA abordou a necessidade de estarmos
sempre atentos às questões relacionadas à poluição ambiental e apresentou a equipe
da SEA dando boas vindas aos participantes com um convite para o café da manhã,
servido ao ar livre aos funcionários e alunos presentes (Figura 102).
No Espaço Encontro das Águas, a chefe do serviço de poluição veicular da GEAR
e a estagiária de engenharia ambiental apresentaram os equipamentos de medição de
Fumaça Preta, fornecido pela SUN-ELÉTRIC e o de monitoramento da qualidade do ar
do INEA. Finalizando esta etapa todos foram para o deck na Lagoa Rodrigo de Freitas
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onde foi feita uma demonstração da coleta e analise da água pelo

chefe da

amostragem de qualidade da água da GEAGUA/INEA (Figuras 103-104).
A seguir foi dado início às atividades das oficinas recreativas e musicais
promovidas pela SEA, no Parque dos Patins (Figuras 107-108).
Durante o evento jornalistas da Emissora TV Brasil (Programa Repórter Rio) e
da CBN (Jornal da CBN) fizeram entrevistas e filmagem do evento para a produção de
matéria a ser divulgada na mídia.
O cerimonial do evento, a sonorização e o registro fotográfico ficaram a cargo
da Gerência de Comunicação do INEA e dos funcionários da Secretaria Estadual do
Ambiente, que participaram ativamente do evento (Figura 109).
Cerca de 30 alunos convidados da Escola Estadual Mahatma Gandhi de
Jacarepaguá e aproximadamente 230 pessoas que passavam pelo local, assistiram as
apresentações técnicas, visitaram a exposição dos equipamentos de qualidade do ar e
participaram das oficinas recreativas e musicais, abrangendo um público de
aproximadamente 260 pessoas.

Fig.99-100: Abertuta do Evento
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Fig.101: Comunicadora social

Fig.102: Equipe SEA

Fig.103-104: Apresentação dos equipamentos de medição de Fumaça Preta e de
monitoramento de qualidade do ar.

Fig. 105-106: Demonstração da coleta e analise da água
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Fig.107-108: Oficinas Recreativas

Fig.109: Equipe do evento

41

4- CONCLUSÃO

As Campanhas de Qualidade do Ar realizadas durante as datas comemorativas ao
Dia Mundial do Meio Ambiente, Dia Interamericano da Qualidade do Ar, Dia Mundial
Sem Carro e Dia do Carbono Zero mobilizaram cerca de 17.500 pessoas.
As ações envolveram diretamente moradores, motoristas, ciclistas, turistas,
lojistas, alunos e professores de escolas públicas e universidade, além de funcionários
da SEA, INEA, ONG, empresas públicas e privadas. O envolvimento direto de
aproximadamente 70 funcionários entre analistas, técnicos e estagiários do Inea nas
atividades de campo propiciou uma oportunidade aos participantes de atuarem como
multiplicadores de opinião esclarecendo e mobilizando a sociedade para as questões
poluição do ar.
As atividades de campo demonstraram que o contato direto da equipe do INEA
com o público gera credibilidade à população, que aproveitou a oportunidade para
colocar suas dúvidas, críticas e sugestões.
Percebeu-se que o público ainda não tem conhecimento sobre as atribuições do
INEA necessitando de uma maior divulgação do trabalho da Instituição. Em relação à
poluição do ar o problema é percebido pela população principalmente quando ocorre
emissão de fumaça pelas chaminés das fábricas, veículos, poeira de obras e de
construção de rodovias, engarrafamentos e queimadas nos períodos de seca, quando
os incômodos são mais visíveis e prejudiciais à saúde.
Observou-se ainda que a maioria das pessoas que passavam pelos locais dos
eventos desconhece as informações sobre o monitoramento e o controle da qualidade
do ar que o INEA realiza no Estado do Rio de Janeiro. Além disso, não sabe exatamente
o que pode fazer para contribuir com a redução da poluição do ar. Dessa forma, é
fundamental a realização dessas campanhas de massa que podem abranger de um
grande número de pessoas simultaneamente. A divulgação das campanhas na mídia,
redes sociais, site e portal do Inea e dos vídeos nos painéis eletrônicos espalhados pela
cidade, bem como as ações educativas diretamente com o público, com certeza irão
cada vez mais possibilitar o esclarecimento da sociedade e com isto despertar o seu
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desejo de colaborar com a busca de soluções para a melhoria da qualidade do ar e de
vida da população.
Durante as ações de campo, quando foi feita a distribuição do material didático a
equipe do INEA solicitou ao público que as cartilhas fossem lidas e repassadas a outras
pessoas, o que foi prontamente atendido pelos que passavam pelo local do evento,
pois não foi visto nenhum material no chão.
A realização dos eventos em datas comemorativas é estratégica, pois há um
maior interesse da mídia em divulgar o tema e a informação é transmitida a um grande
número de pessoas simultaneamente, possibilitando ampliar o número de pessoas
conscientes e aptas a colaborar com a questão da melhoria da qualidade do ar.
O vídeo institucional das campanhas foi lançado durante a Semana do Meio
Ambiente de 2014 no INEA e será divulgado em congressos, seminários, escolas
universidades e eventos sobre a temática da qualidade do ar. Para ampliar o debate
sobre a questão serão produzidos vídeos de menor tempo para serem veiculados na
mídia, redes sociais, ônibus, barcas, metro, aeroportos, pedágios, rodoviárias e demais
painéis eletrônicos distribuídos nas cidades do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo
de ampliar o número de pessoas atuando como multiplicadores de informações na
melhoria da qualidade do ar.
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5- ANEXOS

Fig. 110: Cartilha 1

Fig. 111: Cartilha 2

Figs. 112-113: Folder
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Fig. 114- Banner

Fig. 115- Canetas

Fig. 116- Blocos Post-it
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Figs. 117-118: Camisas

Fig. 119: Squeeze
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Fig. 120: Convite para a Semana do Meio Ambiente
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Fig. 121: Convite para o dia Interamericano de Qualidade do Ar
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EQUIPE PARTICIPANTE DAS CAMPANHAS

Adilson Rodrigues Penha – GEAR
Aline Santos Dias – AGRHA
André Leone – GEÁGUA
Anselmo Pontes – CETREL
Alzira Gomes – GEAR
Antônio Carlos Dias dos Santos – GEAR
Bruno D’Aiuto Cunha – CETREL
Camilla Rosster – AGRHA

Carolina Ribeiro – AGRHA
Clarissa Moschiar – GEAR
Celma Paes - GECOM
Cosme Ferreira Rodrigues - GEAR
Diogo Pereira – DIBAP
Diogo Vaz – AGRHA
Eduardo Alves Chagas – GEAR
Eduardo Tristão – AGRHA
Eloína Catraio – DIBAP
Fernando dos Santos – AGRHA
Gabriela Cortes Sá – GEAR
Guilherme Rezende – GEAR
José Péricles de Moraes Filho - GEAR
Kamilla de Mesquita – AGRHA
Laiza Molezon – GEAR
Lourenço Eduardo – GECOM
Luan Alves – AGRHA
Lucas Braga – GEAR
Lucas Giolito – DIBAP
Lucia Carrera – GECOM
Luciene Bernardo Peixoto – GEAR
Luiz Felipe Morgado – GEAR
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Lydia Maria Santos – AGRHA
Lygia Plastino – AGRHA
Lucia Carrera
Marília de Carvalho – DIBAP
Maria do Carmo - DIBAP
Mario Ribeiro de Souza – GEAR
Michelle Branco Ramos – GEAR
Priscilla Barnabé – AGRHA
Rafael de Oliveira – AGRHA
Ramon Campos – AGRHA
Renan Reis – AGRHA
Renato Vieira da Silva – GEAR
Sofia Andrade – AGRHA
Suelen Muquim – GEAR
Tailany Portugal – AGRHA
Thais Salgado – GEAG
Thais Xavier – GEAR
Telma Abreu – GECOM
Vanessa Teixeira - DIBAB
Yane dos Santos – GEAR

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL

AGRHA CONSULTORIA JUNIOR – UFF
CETREL
CODEX REMOTE
ESCOLA MUNICIPAL TIA CIATA
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE LICÍNIO CARDOSO
ESCOLA ESTADUAL MAHATMA GANDHI
ESCOLA MUNICIPAL MONTEIRO LOBATO
GUARDIAN DO BRASIL
SUN-ELÉTRIC
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO - UNIGRANRIO
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UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

PARCERIA
FETRANSPOR – FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
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