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APRESENTAÇÃO

A sociedade enfrenta um momento desafiador para o crescimento econômico e o 
bem-estar público. Os problemas ambientais decorrentes do progresso desenfreado 
já atingem grandes proporções, tornando-se pauta de discussões e mobilizações em 
nível mundial. Nessa realidade em que a sustentabilidade deixa de ser apenas um 
diferencial competitivo, tornando-se indispensável para o futuro do planeta, o setor 
de transporte brasileiro adota a responsabilidade socioambiental como a base para a 
sua atuação. 

Para aperfeiçoar suas ações e cuidar da saúde dos seus trabalhadores, essa atividade 
essencial para o desenvolvimento do país possui um grande parceiro: o Programa 
Ambiental do Transporte - Despoluir, criado conjuntamente pela CNT e pelo SEST SENAT. 
Em julho de 2017, essa iniciativa de abrangência nacional completou 10 anos de incentivo 
à sustentabilidade no transporte, proporcionando ganhos significativos à qualidade de 
vida e ao meio ambiente. 

Na nossa visão, o trabalhador do setor é um agente fundamental para a propagação 
de uma mentalidade ambientalmente adequada. A sua capacitação em boas práticas 
e o seu engajamento na multiplicação de conhecimentos são passos-chave para a 
diminuição de impactos adversos na natureza e a obtenção de um transporte cada vez 
mais limpo e eficiente. 

Em comemoração aos 10 anos do Despoluir, lançamos este Relatório com o objetivo 
de apresentar os resultados e benefícios alcançados em sua primeira década de 
execução. Além de ser um marco do êxito obtido pelo Programa desde sua implantação, 
este material comemorativo reafirma o nosso compromisso de apoiar a atividade 
transportadora no Brasil, contribuindo para o desenvolvimento sustentável.

CLÉSIO ANDRADE
PRESIDENTE DA CNT E DOS CONSELHOS NACIONAIS DO SEST E DO SENAT



LISTA DE SIGLAS

ABAPA Associação Baiana dos Produtores de Algodão

ABIQUIM Associação Brasileira da Indústria Química

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACIRN Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte

AMANA Agente Mirim Ambiental de Natal

BAT Biblioteca Ambiental do Transporte

CBN Central Brasileira de Notícias

CCB Cimpor Cimentos do Brasil

CEASA-PE Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco

CETESB Companhia Ambiental do Estado de São Paulo

CETURB-GV Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória

CMTT Conselho Municipal de Trânsito e Transporte

CNT Confederação Nacional do Transporte

CODEBA Companhia das Docas do Estado da Bahia

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CPRE Comando de Polícia Rodoviária Estadual

CPRH Agência Estadual de Meio Ambiente

DAE Departamento de Atenção ao Educando

Despoluir Programa Ambiental do Transporte

DETRAN Departamento de Trânsito

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

EMAP Empresa Maranhense de Administração Portuária

EPTC Empresa Pública de Transporte e Circulação

FECAM-RJ
Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do 
Estado do Rio de Janeiro

FECAM-RS Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul
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FENATAC Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas

FEPASC
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados 
do Paraná e Santa Catarina

FETAC-MG
Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Bens do 
Estado de Minas Gerais

FETCEMG
Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas 
Gerais

FETCESP
Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São 
Paulo

FETERGS
Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do 
Rio Grande do Sul

FETPESP
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado 
de São Paulo

FETRABASE
Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e 
Sergipe

FETRACAN
Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do 
Nordeste

FETRAM
Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de 
Minas Gerais

FETRAMAR
Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros 
dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia

FETRAMAZ
Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de 
Cargas da Amazônia

FETRANCESC
Federação das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no 
Estado de Santa Catarina

FETRANORTE Federação das Empresas de Transportes Rodoviários da Região Norte

FETRANS
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, 
Piauí e Maranhão

FETRANSCARGA Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro

FETRANSPAR
Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do 
Paraná
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FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro

FETRANSPORTES Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo

FETRANSUL
Federação das Empresas de Logística e de Transporte de Cargas no 
Estado do Rio Grande do Sul

FETRASUL
Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Sul e Centro-Oeste 
do Brasil

FETRONOR Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste

IBAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis

IFRN
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte

INEA Instituto Estadual do Ambiente

ISO Organização Internacional de Normalização

Log-In Logística Intermodal S.A.

Metroplan Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional

PAF Programa Ambiental Fetranspor

PNPB Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel

PRF Polícia Rodoviária Federal

PROCONVE Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores

Prosemc Programa Semente Cidadã

QualiAr Prêmio Fetransportes de Qualidade do Ar

SANEPAR Companhia de Saneamento do Paraná

SASSMAQ
Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e 
Qualidade

SEA Secretaria de Estado do Ambiente

SEL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

SEMACE Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará

SEMMAM Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
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SEMURB Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo 

SENAT Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte

SEST Serviço Social do Transporte

SETPESP
Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de 
São Paulo

SETUR Secretaria Municipal de Turismo

SEUMA Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza

SGA Sistema de Gestão Ambiental

SINDICARGA
Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e 
Logística do Rio de Janeiro

SIPAT Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho

SIT Seminário Itinerante do Transporte

SME Secretaria Municipal de Educação

STTU Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

TRC-RJ Transporte Rodoviário de Cargas do Rio de Janeiro

TRT Tribunal Regional do Trabalho
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO

1.1 CNT

A Confederação Nacional do Transporte - CNT é a entidade máxima de representação do setor 
de transporte e logística brasileiro, atuando em prol do desenvolvimento dessa atividade 
e defendendo os interesses do transportador. A história da instituição começa em 1954 com 
a criação da Confederação Nacional de Transportes Terrestres - CNTT, originada devido à 
necessidade de organização desse segmento, primordial para o desenvolvimento do país. 

Anos depois, em 1990, a CNTT tornou-se a CNT, assumindo uma função ainda mais ampla. 
Fundamentada em um novo estatuto, passou a contemplar outros modais e a buscar o 
fortalecimento do transporte e da logística como um todo. Assim, uma das prioridades da 
instituição é promover uma visão sistêmica do setor, com foco na integração dos diferentes 
meios de transporte e na valorização intrínseca de cada um deles.

Nesse sentido, tem trabalhado em prol da inovação, transformação e dinamização da atividade 
transportadora de diversas formas. Tendo em vista a redução de custos e a elevação da qualidade 
e da competitividade desse serviço, estimula investimentos voltados à melhoria da infraestrutura 
de transporte no Brasil. No vasto conjunto de ações desenvolvidas, destacam-se o seu papel 
político, a elaboração e a divulgação de conteúdos estratégicos para os transportadores, que 
compreendem aspectos técnicos, econômicos e socioambientais. 

MISSÃO
Apoiar o desenvolvimento e representar o setor de transporte e logística.

VISÃO
Ser reconhecida como instituição que inova, transforma e dinamiza o setor de transporte

e logística do Brasil com sustentabilidade.

VALORES
Utilidade - Eficácia - Ética - Sustentabilidade - Trabalho em equipe - Perseverança - Criatividade
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1.2 SEST SENAT

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 
(SENAT) são entidades civis, sem fins lucrativos. Elas foram criadas em 14 de setembro de 1993, 
pela Lei nº 8.706, a partir de um processo de conscientização do setor e de entidades sindicais. 
As entidades têm se firmado como substanciais colaboradoras para o desenvolvimento do setor 
de transporte do país, atuando na formação e na qualificação de profissionais para o mercado, 
aptos às novas tecnologias e às complexas formas de trabalho. Para a preparação, a promoção 
do emprego e renda e, acima de tudo, o sucesso profissional dos trabalhadores, as entidades 
oferecem cursos e serviços especializados, garantindo maior capacitação e acesso ao mercado 
de trabalho.

A assistência ao trabalhador prioriza, ainda, na área de saúde, esporte, lazer e cultura, a prevenção 
de doenças, a promoção e a preservação das condições saudáveis dos indivíduos, o bem-estar 
físico e mental e a inclusão e integração do indivíduo na sociedade.

Com Unidades Operacionais localizadas nos grandes centros urbanos e nas principais rodovias 
do país, o SEST SENAT está presente em todos os Estados brasileiros. O objetivo institucional é 
articular as ações de desenvolvimento profissional e promoção social em um ambiente favorável 
às práticas educativas e com espaços, ferramentas e tecnologias dedicados ao conhecimento 
e à qualificação, contribuindo para o aumento da produtividade, da competitividade e do 
fortalecimento do setor de transporte brasileiro.

MISSÃO
Promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento profissional dos trabalhadores

do setor de transporte e seus dependentes, com responsabilidade socioambiental.

VISÃO
Ser referência no setor de transporte pelos serviços prestados

nas áreas de desenvolvimento profissional e de promoção social.

VALORES
Respeito - Trabalho em equipe - Responsabilidade socioambiental - Ética - Comprometimento - Sustentabilidade

Transparência - Orientação para resultados
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1.3 PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE - DESPOLUIR

Por muito tempo, a sociedade não priorizou o crescimento econômico e o avanço tecnológico 
de maneira adequada, subestimando os seus impactos na natureza. Em consequência disso, seu 
futuro é ameaçado por uma série de problemas ambientais, como a poluição, o agravamento do 
aquecimento global e a escassez de recursos naturais, cujos reflexos negativos atingem diversas 
esferas, incluindo a saúde pública.

Para reverter esse cenário preocupante, há um consenso de que é necessário o engajamento 
de todos os setores da sociedade em ações sustentáveis. Visando promover a responsabilidade 
socioambiental no setor transportador e, assim, colaborar para a preservação da vida e do meio 
ambiente, a Confederação Nacional do Transporte - CNT, o Serviço Social do Transporte - SEST 
e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT lançaram, em 2007, o Programa 
Ambiental do Transporte - Despoluir.

Desde então, essa iniciativa tem auxiliado os transportadores a aprimorarem suas práticas 
buscando a sustentabilidade, o que resulta em melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores 
do setor e da população em geral. Complementarmente, ao incentivar procedimentos mais 
eficientes e limpos, o Despoluir contribui para a redução de custos de empresas, caminhoneiros 
autônomos e taxistas.

Para cumprir o seu propósito, o Programa desenvolve várias atividades, distribuídas em seis 
grandes linhas de ação com ampla abrangência de temas ambientais, entre eles, a redução das 
emissões de poluentes pelos veículos, o uso de tecnologias e combustíveis sustentáveis e a 
adoção de sistemas de gestão ambiental. Também envolve-se ativamente na elaboração de 
políticas públicas, participando de fóruns de discussão de questões estratégicas para o setor, 
sobretudo no Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.

Ressalta-se que as ações do Despoluir focam especialmente em cuidar dos trabalhadores do 
transporte, que normalmente apresentam maior exposição aos impactos dessa atividade. Uma 
ação de grande destaque é o serviço de avaliação ambiental de ônibus e caminhões movidos a 
diesel, executado em parceria com as Federações afiliadas à CNT, com o intuito de diminuir as 
emissões veiculares. A preocupação com a saúde dos motoristas é uma das principais motivações 
para o estímulo à regularização ambiental da frota.

É importante mencionar que, por meio das Unidades do SEST SENAT, os profissionais da atividade 
transportadora possuem acesso a cursos com enfoque ambiental, tornando-se disseminadores 
de boas práticas, além de contarem com assistência voltada ao seu bem-estar. Assim, o 
compromisso com o trabalhador é essencial para o desenvolvimento sustentável do transporte. 
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Em seus primeiros 10 anos, o Despoluir já alcançou resultados expressivos e bastante motivadores 
para a sua continuidade: foram realizados mais de 2 milhões de avaliações veiculares no país, o 
que corresponde à frota de mais de 39 mil transportadores atendidos, considerando empresas e 
caminhoneiros autônomos. O Programa ainda distribuiu cerca de 215 mil exemplares de materiais 
educativos e informativos sobre meio ambiente, além de capacitar mais de 12,5 mil trabalhadores 
nos cursos oferecidos.

No entendimento da CNT e do SEST SENAT, a sustentabilidade é o único caminho para o futuro. Sob 
essa perspectiva, o Programa Despoluir se consolida como grande parceiro dos transportadores 
em todo o Brasil, trabalhando há uma década em favor de um sistema de transporte voltado 
ao crescimento desejado para o país. Essa iniciativa, que hoje supera as expectativas por seu 
comprometimento e sua excelência, está pronta para mais 10 anos de forte atuação junto aos 
transportadores e à sociedade.

MISSÃO
Promover a melhoria da qualidade de vida dos transportadores,
engajando-os em ações de responsabilidade socioambiental.

VISÃO
Ser a principal iniciativa que contribui para o desenvolvimento

sustentável do setor de transporte no Brasil.

VALORES
Valorização humana - Sustentabilidade - Ética - Comprometimento - Inovação
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2. LINHAS DE AÇÃO DO PROGRAMA DESPOLUIR

2.1 AVALIAÇÃO VEICULAR AMBIENTAL

Consiste na inspeção técnica de ônibus e caminhões e na verificação do nível de fumaça preta 
emitida pelo escapamento desses veículos. Essa fumaça é composta por material particulado 
(MP), um tipo de poluente tóxico muito prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana, atingindo 
principalmente o sistema respiratório. No mundo, a cada ano, milhões de pessoas morrem por 
causa da poluição atmosférica e muitos casos estão relacionados à exposição ao material 
particulado.

Diante dessa realidade, essa linha de ação prioriza a saúde dos trabalhadores do setor de 
transporte e da população, promovendo a redução das emissões de poluentes atmosféricos por 
veículos rodoviários movidos a diesel em todo o Brasil. Assim, seu principal benefício para a 
sociedade é a melhoria da qualidade do ar, especialmente em áreas urbanas. Adicionalmente, os 
transportadores têm oportunidade de aprimorar suas atividades no que concerne à manutenção 
preventiva dos veículos e ao uso racional de combustíveis.

As avaliações veiculares são realizadas pelas equipes técnicas das Federações de transporte 
de passageiros e de carga afiliadas à CNT, com o apoio das Unidades do SEST SENAT. Para essas 
atividades, o Programa Despoluir disponibiliza unidades móveis com equipamentos apropriados 
– opacímetro, tacômetro, computador portátil e software específico. Desse modo, os técnicos 
que operam essas unidades vão até os transportadores para aferirem os seus veículos, tendo 
como base a Resolução CONAMA nº 418/2009 e a Instrução Normativa IBAMA nº 6/2010, além de 
fornecerem informações acerca de boas práticas e de questões ambientais. 

No fim da visita técnica, o trabalhador que estiver com seu veículo em conformidade com os 
padrões de emissão recebe o Selo Despoluir. Por outro lado, os responsáveis pelos veículos não 
aprovados são orientados para a solução das inadequações. Essa iniciativa é um instrumento 
de incentivo que comprova o comprometimento com a regularização ambiental dos ônibus e 
caminhões. Hoje, diversos operadores logísticos reconhecem a importância da avaliação veicular 
ambiental para garantir a qualidade do serviço de transporte e, por isso, exigem que seus 
transportadores portem o Selo Despoluir.

Com a finalidade de gerenciar os dados emitidos pelos técnicos, o Programa desenvolveu o Sistema 
de Informações do Despoluir - SID, que é objeto de contínua melhoria. Essa plataforma on-line 
reúne os resultados das avaliações veiculares, bem como diversas informações administrativas 
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sobre a equipe de colaboradores, os equipamentos utilizados, o suporte aos técnicos e as 
atividades realizadas. Sendo assim, o SID é uma ferramenta que permite o acompanhamento 
dessa linha de ação e facilita a gestão e a comunicação em âmbito nacional, fortalecendo a 
atuação do Programa.

Além das aferições de ônibus e caminhões, as Federações associadas ao Despoluir efetuam 
outras ações sustentáveis, como parcerias com órgãos ambientais, campanhas de sensibilização, 
palestras educativas, elaboração de materiais técnicos e entrega de prêmios. Adiante, cada 
Federação participante e suas respectivas realizações são apresentadas. 

Para facilitar a interação entre a equipe do Programa, permitindo a troca de experiências, o 
alinhamento estratégico e a sinergia, todo ano é realizado o Encontro Técnico Nacional do 
Despoluir. Nesse evento, a Coordenação Nacional trata de assuntos variados – administrativos, 
técnicos, socioambientais, etc. –, imprescindíveis para o progresso dessa linha de ação. Os técnicos 
também possuem a oportunidade de compartilhar suas vivências, sanar dúvidas, aprimorar suas 
práticas e ter seu trabalho reconhecido.

PRINCIPAIS RESULTADOS DESSA LINHA DE AÇÃO:
Estrutura Resultados

Federações participantes: 24
Total de avaliações veiculares ambientais 2.004.807
Aprovação no período 84,36%

Unidades de atendimento: 92
Empresas atendidas 18.643
Caminhoneiros autônomos
atendidos

21.123

Dados até 18 de julho de 2017 (10 anos do Programa).

Selo Despoluir

Ap
oi

o/
Ex

ec
uç

ão
:
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2.2 TECNOLOGIAS E ENERGIAS LIMPAS

Essa linha de ação é direcionada à elaboração e à divulgação de estudos, pesquisas, reportagens 
e outros materiais sobre tecnologias e energias limpas, impulsionando o uso dessas alternativas 
favoráveis ao meio ambiente e à saúde humana. Seu propósito é manter os transportadores 
informados acerca das inovações sustentáveis disponíveis para o setor, como motores mais 
eficientes e combustíveis verdes, e os seus impactos, principalmente na qualidade de vida dos 
trabalhadores.  

O Despoluir está sempre atento às melhores oportunidades para o transporte e a sociedade. 
As notícias e matérias mais relevantes sobre o tema são veiculadas diariamente em seu site 
(www.despoluir.org.br) e mensalmente na Revista CNT Transporte Atual. Nos seus primeiros dez 
anos, o Programa acompanhou as transições tecnológicas ocorridas no setor, auxiliando os 
transportadores a se adaptarem à dinâmica do mercado. 

Entre as ações realizadas, destacam-se as orientações sobre o Programa de Controle da Poluição 
do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE e o Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel - PNPB, iniciativas governamentais que provocaram grandes mudanças no dia a dia dos 
trabalhadores do transporte. Entendendo a importância dessas medidas públicas, compatíveis 
com a sustentabilidade, o Despoluir lançou publicações técnicas com o intuito de esclarecer o 
seu potencial positivo, bem como preparar os motoristas, gestores, empresários e outros agentes 
para a sua evolução no setor.

Principais resultados dessa linha de ação:

Publicações técnicas
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Relatório de apresentação dos resultados da pesquisa realizada em 262 empresas de 
transporte de cargas e de passageiros, urbano e rodoviário, com o objetivo de avaliar os 
impactos do uso da mistura entre biodiesel e diesel de origem fóssil, sobretudo no consumo 
e na manutenção dos veículos.

1. A Adição do Biodiesel e a Qualidade do Diesel no Brasil



Manual de procedimentos e medidas de segurança para garantir a qualidade do óleo diesel 
do tipo B, isto é, da mistura entre biodiesel e diesel fóssil. Seu propósito é orientar a rotina 
operacional dos transportadores e esclarecer os possíveis problemas relativos à mistura, 
apresentando boas práticas de transporte, recebimento, armazenamento, drenagem de 
tanques e uso desse combustível.

2. Procedimentos para a Preservação da Qualidade do Óleo Diesel B

do tipo B, isto é, da mistura entre biodiesel e diesel fóssil. Seu propósito é orientar a rotina 
operacional dos transportadores e esclarecer os possíveis problemas relativos à mistura, 
apresentando boas práticas de transporte, recebimento, armazenamento, drenagem de 
tanques e uso desse combustível.

Cartilha que identifica os principais problemas do óleo diesel brasileiro e apresenta ações 
voltadas à eliminação/mitigação desses inconvenientes. Por meio desse trabalho, o Despoluir 
aponta os malefícios que o uso inadequado do diesel pode ocasionar à saúde pública e ao 
meio ambiente, além de motivar a adoção de práticas compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável.

3. Os Impactos da Má Qualidade do Óleo Diesel Brasileiro 

Material desenvolvido com o intuito de divulgar informações importantes acerca da Fase P7 
do PROCONVE, que entrou em vigor no início de 2012, causando mudanças consideráveis no 
cotidiano dos transportadores rodoviários. Esse trabalho discorre sobre as tecnologias 
veiculares introduzidas por essa medida e suas consequências para a atividade de 
transporte, o meio ambiente e a sociedade.

4. A Fase P7 do PROCONVE e o Impacto no Setor de Transporte 
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2.3 GESTÃO AMBIENTAL

A gestão ambiental é um assunto relativamente novo no mercado e surgiu devido à crescente 
demanda, principalmente pela sociedade, por políticas públicas e empresariais que alinhem a 
visão ambientalista ao desenvolvimento socioeconômico. Para se adequar a essa nova realidade, 
o setor de transporte precisa trabalhar na implementação e no aperfeiçoamento de ações 
sustentáveis, entre elas, o combate ao desperdício de água e de energia, a destinação correta de 
resíduos e a renovação e a reciclagem da frota.

Nesse contexto, a presente linha de ação tem o propósito de fomentar a adoção de Sistemas 
de Gestão Ambiental - SGAs e o seu aprimoramento contínuo na atividade transportadora. Para 
isso, compreende a produção de materiais técnicos e a capacitação em relação a boas práticas 
de gestão ambiental. Mudanças climáticas, reciclagem de veículos antigos, renovação de frota e 
gestão hídrica foram alguns dos temas tratados ao longo desses dez anos. Todas essas produções 
técnicas servem de subsídio para a implantação de um SGA voltado especificamente para o setor.

Um sistema de gestão ambiental é um instrumento que permite identificar, priorizar e gerenciar 
questões/riscos ambientais na rotina do transportador, contribuindo para a melhoria do seu 
desempenho, por meio do aproveitamento eficiente dos recursos e da mitigação de reflexos 
adversos na natureza. Além do ganho na qualidade de vida, especialmente dos trabalhadores 
do setor, a adoção dessa ferramenta pode trazer muitos benefícios, por exemplo: redução do 
desperdício de recursos e de custos; fortalecimento da imagem e da participação no mercado; 
atendimento a exigências de clientes; e facilitação dos processos de obtenção de licenças e 
demais autorizações.

Relatório sobre a sondagem realizada com 292 empresas de transporte rodoviário de cargas, 
a fim de identificar as suas perspectivas e práticas no que diz respeito à eficiência 
energética. O trabalho é bastante abrangente, cobrindo temas como gerenciamento da frota, 
operação dos veículos, uso de tecnologias e acessórios, capacitação de pessoal e 
investimentos.

5. Sondagem CNT de Eficiência Energética no Transporte
Rodoviário de Cargas

DESPOLUIR - 10 ANOS DE SUSTENTABILIDADE NO TRANSPORTE 21



O Programa Despoluir também participa ativamente do desenvolvimento de políticas públicas 
ambientais relacionadas ao transporte. Com assento cativo em Câmaras Técnicas do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - Conama, principal órgão consultivo e deliberativo de meio ambiente 
no Brasil, o Despoluir atua para a melhoria do meio ambiente e a promoção da saúde do 
transportador e da população.

Principais resultados dessa linha de ação:

Publicações técnicas
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Documento que expõe as considerações e o posicionamento da CNT em relação às questões 
mais relevantes sobre o transporte e as mudanças climáticas. Seu objetivo foi contribuir, 
indicando diretrizes e estratégias, para a atuação da delegação brasileira na Conferência das 
Partes das Nações Unidas para Mudança do Clima - COP 15, realizada em dezembro de 2009.

1. Mudança Climática e o Transporte Brasileiro Rumo à COP 15

Material que apresenta o conteúdo discutido na Oficina Nacional Transporte e Mudanças 
Climáticas, realizada em maio de 2009, na sede da CNT. O evento reuniu 89 representantes de 
56 organizações relacionadas ao setor transportador, que identificaram os principais 
desafios para a redução das emissões de poluentes no transporte, bem como as medidas 
prioritárias para alcançar esse objetivo. 

2. Oficina Nacional Transporte e Mudanças Climáticas



DESPOLUIR - 10 ANOS DE SUSTENTABILIDADE NO TRANSPORTE 23

Relatório referente à sondagem realizada em 649 empresas de transporte rodoviário de 
cargas e de passageiros, visando conhecer as suas ações ambientais. Essas informações 
estratégicas subsidiam a atuação do Programa Despoluir para que essa iniciativa atenda às 
expectativas dos transportadores e da sociedade.

3. Sondagem Ambiental do Transporte

Relatório referente à sondagem realizada em 649 empresas de transporte rodoviário de 
cargas e de passageiros, visando conhecer as suas ações ambientais. Essas informações 
estratégicas subsidiam a atuação do Programa Despoluir para que essa iniciativa atenda às 
expectativas dos transportadores e da sociedade.

3. Sondagem Ambiental do Transporte

Documento que reúne os resultados das discussões promovidas no Seminário Internacional 
sobre Reciclagem de Veículos e Renovação de Frota, realizado pela CNT em agosto de 2010, 
em sua sede. O evento contou com 169 participantes, representando 94 instituições, e 
abordou os desafios brasileiros nessa temática e as experiências internacionais do México, 
da Espanha e da Argentina.

4. Seminário Internacional sobre Reciclagem de Veículos
e Renovação de Frota

sobre Reciclagem de Veículos e Renovação de Frota, realizado pela CNT em agosto de 2010, 

abordou os desafios brasileiros nessa temática e as experiências internacionais do México, 

Relatório de apresentação dos resultados da sondagem sobre gestão hídrica, direcionada às 
empresas de transporte coletivo urbano e rodoviário de passageiros. Houve 298 
entrevistados, que indicaram as ações conduzidas nas suas garagens de ônibus no que 
concerne ao uso da água. Os dados incluem os meios de captação, os métodos de lavagem 
dos veículos, os sistemas de tratamento e reúso, o consumo de água e os custos 
correspondentes.

5. Sondagem CNT de Gestão Hídrica - Transporte Rodoviário
Coletivo de Passageiros 2017

Relatório de apresentação dos resultados da sondagem sobre gestão hídrica, direcionada às 
empresas de transporte coletivo urbano e rodoviário de passageiros. Houve 298 
entrevistados, que indicaram as ações conduzidas nas suas garagens de ônibus no que 
concerne ao uso da água. Os dados incluem os meios de captação, os métodos de lavagem 
dos veículos, os sistemas de tratamento e reúso, o consumo de água e os custos 
correspondentes.

5. Sondagem CNT de Gestão Hídrica - Transporte Rodoviário
Coletivo de Passageiros 2017



Simulador CNT de Reúso de Água

Ferramenta on-line, disponibilizada no site da CNT, para auxiliar empresas de transporte coletivo 
urbano e rodoviário de passageiros na análise dos benefícios da implementação de um sistema de 
tratamento e reúso da água utilizada na lavagem de seus ônibus. Permite que os transportadores 
estimem o volume de água que pode ser economizado, a redução dos gastos com as contas de 
água e esgoto, além do tempo de retorno do investimento. 

Para efetuar a simulação, o usuário deve inserir dados sobre suas atividades, como o número de 
veículos lavados; a frequência da lavagem; a quantidade de água gasta para a limpeza de cada 
ônibus; e a tarifa de água e esgoto.  Adicionalmente, são necessárias informações sobre o tipo de 
sistema que pretende instalar, por exemplo, preço dos equipamentos, capacidade de tratamento 
e custo operacional. 

Se o usuário não possuir essas informações, o Simulador fornecerá dados baseados na Sondagem 
CNT de Gestão Hídrica, no Manual CNT de Gestão Hídrica e em pesquisas de mercado. Assim, o 
transportador terá uma noção prévia dos custos relativos ao tratamento e ao reúso, antes de 
buscar orçamentos específicos para a sua realidade. Posteriormente, caso deseje, é possível 
fazer novas simulações com dados provenientes de outras fontes.

Sendo assim, por meio desse instrumento prático, os gestores podem analisar a viabilidade 
financeira do reaproveitamento dos recursos hídricos, avaliando se os resultados estão de 
acordo com as suas expectativas. Caso decidam adotar essa prática sustentável, podem seguir 
as orientações do Manual CNT de Gestão Hídrica. 

Manual desenvolvido para incentivar e orientar o uso sustentável da água nas empresas de 
transporte coletivo urbano e rodoviário de passageiros. Esse material mostra o passo a passo 
da implementação de medidas de gestão hídrica relativamente simples, como os sistemas 
de reúso de água na lavagem dos ônibus, com foco em ganhos socioambientais e 
econômicos.

6. Manual CNT de Gestão Hídrica - Transporte Rodoviário
Coletivo de Passageiros 
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Projeto de Avaliação da Qualidade do Óleo Diesel

Esse projeto, que está em fase de desenvolvimento, possui como objetivo a implementação de 
uma rotina de análise da qualidade do diesel utilizado pelos transportadores. Nesse sentido, 
consiste na realização de ensaios em uma amostra de combustível, com o auxílio de equipamentos 
fornecidos pelo Despoluir. Além disso, contempla a inspeção das instalações dos tanques de 
diesel para verificar se há risco de contaminação e degradação do produto.

Sua execução é conciliada com as visitas técnicas para as avaliações veiculares, o que otimiza 
o serviço prestado pelas Federações afiliadas à CNT. Dessa maneira, o projeto compreende a 
capacitação dos técnicos do Despoluir, a fim de que realizem as análises físico-químicas em 
conformidade com os critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, garantindo a 
segurança e a confiabilidade dos procedimentos. O treinamento ocorre na modalidade presencial 
e inclui os seguintes recursos: manual dos ensaios; conteúdo da aula em meio digital e vídeo 
demonstrativo.

Essa iniciativa é de grande relevância para o setor, pois permite a detecção de problemas no 
recebimento, armazenamento e uso do diesel, bem como a sua solução por meio de orientações 
técnicas. Com isso, evita-se uma série de inconvenientes, como danos aos motores e perda de 
desempenho dos veículos, gastos com manutenção corretiva, além de maiores níveis de emissão 
de poluentes. Ademais, as Federações afiliadas à CNT podem ampliar seu relacionamento com os 
transportadores e reforçar a importância do Programa Despoluir.
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2.4 EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Essa linha de ação dedica-se à capacitação dos profissionais do setor transportador – 
caminhoneiros, taxistas, gestores e outros colaboradores – em temas ambientais de grande 
relevância para as suas atividades e para a sociedade. O Despoluir valoriza o ser humano e 
a sua interação com o meio ambiente, considerando que a resposta para os desafios atuais 
está em transformar essa relação. Com esse olhar, empreende esforços para que o trabalhador 
do transporte reconheça sua responsabilidade na construção do futuro e posicione-se como 
praticante e disseminador de ações sustentáveis.

Para a formação e a qualificação dos profissionais, o Programa conta com a vasta experiência do 
SEST SENAT, que oferece diversos cursos e serviços de excelência, orientados às necessidades 
da atividade transportadora. Entre eles, vale mencionar a Série Amigos do Meio Ambiente, 
que amplia conhecimentos sobre assuntos ambientais em evidência na mídia, como poluição, 
mudanças climáticas e resíduos sólidos, além de estimular atitudes ambientalmente corretas. 
Esses cursos são gratuitos, certificados e ministrados presencialmente ou a distância.

A Série Amigos do Meio Ambiente é composta por três cursos: Taxista Amigo do Meio Ambiente; 
Caminhoneiro Amigo do Meio Ambiente; e Trabalhador em Transporte Amigo do Meio Ambiente. 
Os números de profissionais capacitados em cada curso são exibidos adiante. Durante os dez 
primeiros anos do Despoluir, compilando os resultados de toda a Série, mais de 13 mil pessoas foram 
alcançadas por essa iniciativa, sem contar com milhares de indivíduos qualificados em outros 
cursos do SEST SENAT, que também abordam questões ambientais. Em seus passos seguintes, 
o Despoluir espera expandir significativamente a sua atuação nessa vertente, formando uma 
maior quantidade de transportadores cada vez mais comprometidos com o desenvolvimento 
sustentável.

A linha Educação Ambiental também envolve a elaboração e a distribuição de materiais 
informativos aos trabalhadores do transporte e aos usuários dos serviços, com vistas a 
sensibilizar toda a população em relação à importância da conservação da natureza e o seu 
reflexo na qualidade de vida.
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Principais resultados dessa linha de ação:

Capacitações realizadas em dez anos

Cartilhas

Materiais voltados à conscientização socioambiental dos trabalhadores do setor de transporte, 
dos usuários desse serviço e da sociedade em geral. Tratam de temas ambientais bastante 
difundidos na mídia e no cotidiano dos transportadores, a fim de esclarecer dúvidas e fornecer 
dicas simples e práticas em favor da sustentabilidade.

Cursos a Distância
30.000 matrículas

Cursos Presenciais
430.000 matrículas
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2.5 DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

Apesar de o meio ambiente ter espaço cativo nos principais veículos brasileiros de comunicação, 
pouco se fala do transporte com relação ao tema. Sob essa perspectiva, o Despoluir criou a linha 
de ação “Divulgação de informações ambientais”, com o intuito de divulgar dados e notícias 
ambientais direcionadas aos atores do transporte.

Dentre as ações mais relevantes dessa linha, destaca-se o site Despoluir, existente há dez anos, 
com conteúdo eletrônico semanalmente atualizado. Com o referido sítio, o trabalhador do 
transporte e a sociedade têm acesso a matérias que estimulam o transporte sustentável, assim 
como a publicações digitais realizadas pelo Despoluir de forma gratuita.

Adicionalmente, o Despoluir conta com espaço cativo para matérias e boletins de teor ambiental 
na Revista CNT, um dos veículos de comunicação mais conceituados do Brasil na área de 
transporte. Ao longo dos dez anos, foram mais de 120 reportagens e entrevistas realizadas, que 
discorrem sobre meio ambiente e eficiência energética. A divulgação do Programa teve, ainda, 
repercussão nas principais mídias brasileiras, entre elas, a Central Brasileira de Notícias - CBN e 
a Rede Globo.

2.6 PRÊMIOS AMBIENTAIS

Essa linha de ação tem o propósito de estimular a produção de conteúdos sobre meio ambiente 
e transporte nas mais diversas mídias. O Despoluir entende que o incentivo à elaboração de 
conteúdo informativo, por meio de prêmios, dissemina informações relevantes sobre o setor que 
podem afetar o dia a dia dos transportadores e da sociedade. 

Nesse contexto, o Despoluir criou a Categoria Especial Meio Ambiente e Transporte, que passou a 
compor o Prêmio CNT de Jornalismo. Desde 2008, essa categoria destaca trabalhos que abordem 
temas como sustentabilidade, soluções inovadoras para os problemas ambientais, qualidade da 
infraestrutura brasileira, tecnologias veiculares, boas práticas de desenvolvimento sustentável, 
entre outros. 

As Federações afiliadas do Despoluir também são estimuladas a realizar premiações ambientais 
para os transportadores que efetuam ações sustentáveis, mitigam suas emissões veiculares 
e inovam na gestão ambiental. Além de fomentar a melhoria da qualidade de vida dos 
transportadores e da sociedade, esses prêmios aproximam as Federações de seus colaboradores, 
contribuindo para uma relação mais eficaz e ativa.
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Dentre as Federações que possuem premiações ambientais, destacam-se:

FETCEMG / Melhor Ar – Prêmio FETCEMG de Qualidade do Ar

FETRANS / Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar

FETRACAN / Prêmio Regional Excelência em Meio Ambiente

FETERGS / Prêmio Gaúcho Despoluir

FETRAM / Prêmio FETRAM de Qualidade do Ar

FETRONOR / Prêmio TransportAr de Responsabilidade Ambiental

FETRANSPORTES / Prêmio FETRANSPORTES de Qualidade do AR (QualiAr) 
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3. FEDERAÇÕES PARTICIPANTES 

Visando atingir seus objetivos em caráter nacional, o Despoluir opera presencialmente e de forma 
direta em todos os Estados brasileiros. Para isso, o Programa conta com a atuação sincronizada 
das Federações afiliadas à CNT e das Unidades do SEST SENAT, parceiros imprescindíveis para o 
seu sucesso. O engajamento e a participação dessas entidades na execução das ações ambientais 
previstas mobilizam o setor de transporte em suas regiões e, assim, colaboram com os propósitos 
nacionais estabelecidos.

Entre as diversas razões que favorecem a adesão dos transportadores (taxistas, caminhoneiros 
autônomos, empresas, etc.) ao Despoluir, destaca-se a grande abrangência da sua atuação 
quanto a importantes temas para o aprimoramento do transporte por meio de linhas de atuação, 
incluindo emissões veiculares, inovação tecnológica e gestão ambiental. O Programa Despoluir 
é reconhecido como forte iniciativa para o setor na busca pela melhoria da qualidade de vida e 
pelo desenvolvimento sustentável, em virtude do seu entendimento no tocante às necessidades 
e expectativas dos transportadores. 

Além de oferecer uma consolidada estrutura de atendimento aos trabalhadores, durante as 
visitas técnicas para a realização da Avaliação Veicular Ambiental do Despoluir, as entidades 
participantes promovem ações adicionais, tais como:

• Apresentação institucional do Despoluir aos transportadores;

• Divulgação do Programa nas diversas mídias;

• Reconhecimento dos transportadores que se destacam no setor;

• Celebração de parcerias com órgãos públicos e outros interessados;

• Apoio, execução e propagação das atividades do Despoluir relacionadas às tecnologias e 
energias limpas e à gestão ambiental;

• Acompanhamento e orientação sobre a gestão da frota, com atenção especial à condução 
e à manutenção dos veículos, por serem fatores relacionados diretamente com a emissão 
de poluentes;

• Divulgação e distribuição de materiais informativos e técnicos; 

• Realização de eventos, como palestras e campanhas de sensibilização; e

• Apoio à capacitação dos trabalhadores do setor.
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Nas páginas a seguir, são apresentadas as principais informações institucionais, bem como os 
principais resultados e ações promovidas pelas Federações participantes no âmbito do Despoluir, 
no período de 18 de julho de 2007 a 18 de julho de 20171.

3.1 FECAM-RJ

Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas em Geral do Estado do 
Rio de Janeiro

Mensagem do presidente

“Nunca antes na história, conversamos, debatemos e nos preocupamos tanto com o meio 
ambiente e a sustentabilidade. Não precisamos ser especialistas para observar as mudanças 
que vêm ocorrendo ao longo dos anos em todo o planeta. Grandes alterações climáticas, falta 
de chuva e mananciais desaparecendo são alguns dos fatores que nos mostram que, se alguma 
coisa não for feita, todo o ecossistema mudará permanentemente, inviabilizando a vida na Terra. 
Não bastam os grandes observadores, cientistas e governos trazerem previsões e números se 
cada cidadão e cada organização não sair da ‘zona de conforto’, ‘arregaçar as mangas’ e começar 
hoje a contribuir para um mundo mais sustentável para a geração atual e a de nossos filhos, 
netos e bisnetos. A FECAM-RJ está totalmente comprometida a ser protagonista na disseminação 
e na promoção das boas práticas ambientais. Por meio do Despoluir, assumimos esse papel com 
muito orgulho e estamos focados em levar isso a cada profissional do transporte, enxergando 
uma oportunidade para fazermos a diferença em prol de um mundo melhor.”

Antônio Vitaliano Oliveira

1 Há diferença entre a soma das avaliações veiculares realizadas pelas Federações apresentadas nas próximas seções e o total 
de avaliações veiculares ambientais do Programa (relatado na página 18). Isso se deve a alterações no quadro de entidades 
participantes do Despoluir no período analisado. 
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RESULTADOS - FECAM-RJ

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS ACUMULADAS - 2015 A 2017
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ÍNDICE DE APROVAÇÃO

71,2%
AVALIAÇÕES VEICULARES REALIZADAS

11.122
TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO DESPOLUIR

2015 - 2017
VEÍCULOS AVALIADOS

4.059

1.933

7.700

11.122

OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Programa de Autocontrole de Emissão de Fumaça Preta

A Federação está em processo de cadastramento e implantação do Programa, amparada 
pela Lei Estadual que determina a vistoria das emissões de todos os veículos automotores 
a diesel e a restrição de circulação nas vias públicas aos veículos reprovados, visando ao 
aperfeiçoamento contínuo das políticas de controle da poluição do ar.
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3.2 FECAM-RS 

Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul

Mensagem do presidente

“O Despoluir, para a Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul, se coloca 
como mais uma grande oportunidade que essa Entidade representativa da Categoria desenvolve 
em busca da sustentabilidade. Com o Programa, disponibilizamos uma forma de melhor gestão 
ao caminhoneiro autônomo, trazendo informação, esclarecimento e instrução sobre como o 
transportador pode melhorar sua atividade, firmando-se na responsabilidade socioambiental. 
Assim, contribuímos para a melhoria das condições do meio ambiente, do seu trabalho e entorno, 
bem como para a obtenção de melhor resultado econômico em sua atividade.”

André Luis Costa

FEDERAÇÃO DOS CAMINHONEIROS AUTÔNOMOS DO RS
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Divulgação

Distribuição regular de convites e materiais instrutivos. Impressos são entregues ao 
transportador, com o intuito de mantê-lo informado sobre os benefícios do Programa e a 
agenda de aferições da FECAM-RS.

Publicação de materiais explicativos em seu site e nas redes sociais, além de citações sobre o 
Despoluir no SOS Caminhoneiros, programa de rádio distribuído em 63 emissoras do Sul do país.

• Parcerias

Pontos de parada, pátios e empresas de transporte que contratam autônomos (por exemplo: 
Vonpar - Coca-Cola), dando maior visibilidade ao Programa no Sul do país e incentivando 
cada vez mais o transportador na busca pela melhoria da qualidade do ar.

RESULTADOS - FECAM-RS
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3.3 FENATAC  

Federação Interestadual das Empresas de Transporte de Cargas

Mensagem do presidente

“A FENATAC está engajada no Despoluir desde a criação do Programa. Há que se demonstrar 
que, na base da Federação, existem atualmente cinco unidades, que atendem aos Estados de 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Abraçamos a causa e os trabalhos do 
Programa para solidificá-lo junto ao setor de cargas. Podemos afirmar que o Despoluir é um 
sucesso, pois conseguiu credibilidade junto à sociedade, às empresas do setor de cargas e aos 
órgãos de proteção ambiental. Hoje, por exemplo, é o transportador quem busca o atendimento 
do Programa. O Despoluir tem alcance econômico e educativo imensurável e tem uma vasta 
gama de informações técnicas que dá aos empresários conhecimentos relevantes sobre a 
correta manutenção dos veículos, evitando consumo excessivo e desnecessário de combustíveis 
e contribuindo para a redução da poluição, mediante a diminuição de gases nocivos emitidos 
pelos veículos. O momento agora é de festejar e parabenizar a todos os envolvidos (CNT, SEST 
SENAT, Federações e parceiros) pelo trabalho desenvolvido, pois acreditaram e tornaram o 
Despoluir uma realidade nacional que a todos beneficia.’’

José Hélio Fernandes
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RESULTADOS - FENATAC
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Parcerias

Polícia Rodoviária Federal - PRF.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT.

Prefeitura de Itaporã/MS.

• Prêmio FENATAC de Qualidade do Ar

Edição de 2018 em preparação.
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3.4 FEPASC  

Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná 
e Santa Catarina

Mensagem do presidente

“A criação de um programa voltado para questões referentes às consequências ambientais 
geradas pelo uso do transporte impacta profundamente a forma como as empresas desse 
segmento atuam cotidianamente. Entre suas principais obrigações, está a instrução dos seus 
trabalhadores em relação a boas práticas ambientais no seu trabalho e no dia a dia. O Despoluir, 
por meio do incentivo ao uso racional de combustível, das avaliações veiculares, de cursos 
que estimulam o cuidado com o meio ambiente, bem como da realização de outras atividades 
voltadas à capacitação e à conscientização, traz ganhos para os transportadores e a sociedade, 
especialmente a redução da emissão de poluentes na atmosfera e a melhoria da qualidade de 
vida. Destaca-se que esses impactos benéficos são a inspiração para manter esse Programa, que 
vem modificando a rotina de centenas de transportadores nestes dez anos. Esse é o motivo pelo 
qual a FEPASC tem a honra de ser parceira na execução do Despoluir, que representa o setor de 
transporte e acredita na construção de um mundo ambientalmente equilibrado. É cada vez mais 
necessário apoiar e aprimorar essa iniciativa, pois a responsabilidade socioambiental resulta em 
compromisso para com o desenvolvimento sustentável do transporte e da sociedade brasileira.”

Felipe Gulin
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Certifi cado Despoluir

Como forma de estimular as empresas que mais contribuem para a melhoria da qualidade do 
ar e uso racional de combustível, a FEPASC criou um CERTIFICADO, que possui três níveis de 
graduação baseados na quantidade da frota aferida: BRONZE, PRATA e OURO.

• Parcerias

Nos Estados do Paraná e de Santa Catarina, muitas empresas que desejam ter a certificação 
da ISO 14001 utilizam o laudo de emissão de poluentes do Programa Despoluir.

RESULTADOS - FEPASC
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3.5 FETAC-MG  

Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Cargas e Bens do Estado de 
Minas Gerais

Mensagem do presidente

“A FETAC-MG, entidade que congrega vários sindicatos filiados no Estado de Minas Gerais, vem 
atuando gradativa e firmemente na defesa dos Transportadores Autônomos de Cargas. Por essa 
razão e devido ao grande trabalho realizado pela FETAC-MG, na solução de vários problemas 
relativos às entidades sindicais filiadas e mais diretamente ao caminhoneiro autônomo, a CNT e o 
SEST SENAT nos apresentaram o Despoluir. De imediato, verificamos que a execução do Programa 
merecia nossa atenção, pois visava oferecer apoio técnico aos caminhoneiros autônomos para 
a realização de avaliações em seus caminhões sobre emissões de poluentes. Logicamente que, 
ao reduzir a emissão de poluentes, a saúde do caminhoneiro autônomo está sendo preservada, 
bem como a de toda a sociedade e, evidentemente, a do planeta. Essa visualização do problema 
nos levou a assinar convênio com o SEST SENAT, para implantação do Despoluir em Minas Gerais, 
levando até o Transportador Autônomo a importância de contribuir para a preservação do planeta, 
por meio da redução da poluição. A FETAC-MG se orgulha de, em tão curto espaço de tempo – 
dois anos –, ter realizado mais de oito mil avaliações em caminhões autônomos. Hoje, somos a 
Federação que cumpre metas e apresenta relatórios consubstanciados, merecendo elogios do 
próprio SEST SENAT. Finalizando, queremos parabenizar ao SEST SENAT pela grandiosidade do 
Programa, além de reafirmar que a parceria veio solidificar a presença do Despoluir no Estado de 
Minas Gerais, por meio da FETAC-MG.”

Antonio Vander Silva Reis
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RESULTADOS - FETAC-MG

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS ACUMULADAS - 2015 A 2017
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3.6 FETCEMG  

Federação das Empresas de Transportes de Carga do Estado de Minas Gerais

Mensagem do presidente

“Vivemos uma época em que o mundo e a sociedade, de uma forma geral, buscam um modelo 
sustentável de desenvolvimento. O Despoluir vem ao encontro desse anseio e apresenta uma 
série de ações com a finalidade de melhorar o desempenho ambiental no setor de transporte, 
quebrando paradigmas e mudando mentalidades. Além dos benefícios diretos para o meio 
ambiente, o desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida da população, as ações 
de conscientização dos agentes envolvidos têm como consequência a redução de custos com 
o consumo de combustível, manutenção preventiva veicular, aumento da eficiência operacional 
das empresas e a melhoria do relacionamento com órgãos fiscalizadores e ambientais. Tenho a 
convicção de que o Despoluir está ajudando a mudar a cultura e a visão do nosso setor. Hoje, as 
empresas buscam uma gestão ambiental, estabelecendo metas de procedimentos mais limpos, 
por meio das aferições veiculares periódicas, criando essa rotina em seus processos. O transporte 
assume sua responsabilidade na construção desse mundo ambientalmente mais equilibrado e 
parabeniza o Despoluir. Nós da FETCEMG, juntamente com nossos sindicatos filiados, temos muito 
orgulho de executar o Programa em Minas Gerais desde 2007.”

Sergio Pedrosa
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Melhor Ar - Prêmio FETCEMG de Qualidade do Ar

Com o objetivo de homenagear e incentivar as empresas ambientalmente responsáveis 
que monitoram a emissão de poluentes de suas frotas, preocupando-se com a melhoria da 
qualidade do ar e com o uso racional do combustível, a FETCEMG criou, em 2009, o Melhor 
Ar - Prêmio FETCEMG de Qualidade do Ar. Até 2017, a premiação completou nove edições e já 
premiou mais de 60 empresas.

• Operação Oxigênio e Despoluir

Trata-se de uma parceria realizada na Pampulha para prevenir e conscientizar motoristas 
sobre emissão de poluentes.

• Parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte

Possui o propósito de medir o nível de emissão de poluentes de veículos de carga e distribuir folhetos de 
conscientização e prevenção do meio ambiente. Foi iniciada pela edição de 2017 com a ação “Junho Verde”.

RESULTADOS - FETCEMG
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3.7 FETCESP  

Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo

Mensagem do presidente

“As questões ambientais sempre estiveram entre os assuntos de grande interesse da FETCESP. 
O nosso envolvimento com o projeto de controle da emissão de poluentes do Despoluir foi 
imediato e tem sido constante ao longo do tempo. Assim, buscamos despertar o interesse do 
setor de transporte rodoviário de cargas quanto à necessidade de promover ações voltadas 
à sustentabilidade ambiental, e, ainda, contribuir com aqueles que já desenvolvem iniciativas 
nessa mesma linha. A seriedade do trabalho do Despoluir também tem sido reconhecida pelo 
mercado e por instituições de outros segmentos econômicos ligados ao setor, bem como de 
órgãos governamentais. É interessante destacar que, nesta década de serviço do Despoluir, 
percebemos uma mudança no perfil do setor, com envolvimento e adesão cada vez maior de 
empresas ao projeto. Também notamos a mudança de como o mercado vê o transporte. Assim, 
com grande satisfação, reconhecemos o resultado desse trabalho. É importante saber que o 
esforço para aumentar a conscientização ambiental apenas começou. Temos muito ainda por 
fazer ao planeta hoje para deixar um melhor legado nas questões ambientais para as próximas 
gerações.”

Flávio Benatti
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Eventos

A FETCESP participou de várias campanhas, realizando trabalhos de conscientização com vários 
parceiros, entre eles a Cimpor Cimentos do Brasil - CCB, Prefeituras de Araraquara, São José do Rio 
Preto e Catanduva, além de CETESB, Terminal de Cargas em Cubatão, Porto de Santos, entre outros.

• Parcerias

A Associação Brasileira da Indústria Química - ABIQUIM, por meio do Sistema de Avaliação de 
Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade - SASSMAQ (sistema de avaliação que confere uma 
certifi cação a transportadores que cumprem com os requisitos mandatários e outros inerentes 
as suas atividades), reconhece as aferições realizadas nos veículos a título de controle de 
emissões originadas pela queima de combustíveis por veículos diesel, em função da seriedade e 
do cumprimento dos normativos legais para cada avaliação efetuada. O mercado tem como pré-
requisito para prestação de serviços de transporte de cargas empresas certifi cadas por esse Sistema.

RESULTADOS - FETCESP
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3.8 FETERGS  

Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul

Mensagem do presidente

“Os dez anos do Despoluir mostram que a conscientização, a responsabilidade social e a confiança 
o tornaram mais que respeitado: necessário, o que foi imediatamente entendido pela FETERGS. 
A conscientização sobre o respeito ao meio ambiente com a redução dos níveis de emissão de 
gases poluentes; a responsabilidade social dos transportadores de passageiros com a sociedade 
e o ambiente; a confiança nos objetivos e a seriedade na aferição foram decisivos para que 
o Despoluir se estabelecesse de forma plena. A FETERGS, além da observância dos fatores já 
referidos, entendeu que era preciso reconhecer o esforço dos operadores do transporte e, 
por meio de um certame onde o bem comum é o objetivo, criou o Prêmio Gaúcho Despoluir. 
Agrupando as empresas por tamanho de frota e tipo de operação, atribui o prêmio às que tiveram 
melhor desempenho em cada segmento. A importância e o sucesso do Prêmio Despoluir podem 
ser comprovados pela evolução na participação tanto das empresas quanto no trabalho dos 
colaboradores responsáveis pela aferição. Basta citar que, no primeiro ano, foram 15 as empresas 
participantes, chegando em 2016 a uma adesão de 150, com mais de 15 mil ônibus submetidos aos 
testes que fazem parte do Programa. Por isso, a máxima “menos fumaça, mais vida” é cada vez 
mais reconhecida e fortificada entre os transportadores de passageiros do Rio Grande do Sul.”

Pedro Antônio Teixeira
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Prêmio Gaúcho Despoluir

A preservação do meio ambiente e a saúde de operadores, usuários e população, bem como a 
responsabilidade social da representação legal dos transportadores de passageiros. Esses são os 
fundamentos do Prêmio Gaúcho Despoluir, iniciativa da FETERGS, em parceria com a CNT e o SEST 
SENAT, reconhecendo o esforço das empresas nesse sentido.

• Parcerias

O Selo Despoluir passou a ter relevância institucional, reconhecida pelos órgãos de fi scalização. A 
comprovação está no Termo de Cooperação, iniciativa do Ministério Público do Rio Grande do Sul, 
que reconhece o Programa como fundamental para reduzir a emissão de poluentes pelos veículos de 
transporte de passageiros. São partícipes do Termo de Cooperação a Fundação Estadual de Planejamento 
Metropolitano e Regional (Metroplan) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

RESULTADOS - FETERGS
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3.9 FETPESP  

Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado de São Paulo

Mensagem do presidente

“O Programa Ambiental do Transporte - Despoluir teve a capacidade de introduzir no segmento 
de transporte de passageiros a preocupação com a melhoria da qualidade de vida, por meio 
do controle sistemático das emissões veiculares de particulados, haja vista que o transporte, 
em geral, é apontado como um dos maiores poluidores do planeta. Os resultados do Programa 
em São Paulo demonstram claramente que a frota de ônibus atinge níveis considerados muito 
satisfatórios de emissões, contribuindo de forma decisiva para a melhoria do meio ambiente e 
da saúde da população. Essa iniciativa é um sucesso.”

Gerson Oger Fonseca
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Eventos

Congresso de Responsabilidade Civil e Direito Aplicado ao Transporte Terrestre de Passageiros. 
Esse tradicional evento é promovido pela FETPESP em conjunto com o Sindicato das Empresas 
de Transportes de Passageiros no Estado de São Paulo - SETPESP e com o apoio do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo e da Academia Paulista de Magistrados, atualmente na sua 22ª 
edição. Durante sua realização, o Programa Despoluir ocupa lugar de destaque nas atividades 
relacionadas pela Federação.

RESULTADOS - FETPESP
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3.10 FETRABASE  

Federação das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe

Mensagem do presidente

“O Despoluir é um importante Programa criado pela CNT e pelo SEST SENAT. Nos Estados da 
Bahia e de Sergipe, as ações são coordenadas e executadas pela Fetrabase que, desde o início 
do Programa, procurou e procura conscientizar os trabalhadores e empresários das empresas de 
transporte de cargas e de passageiros para o engajamento no Programa e, assim, conseguir atingir 
a quase totalidade, senão a totalidade das empresas estabelecidas nos Estados atendidos. Hoje, 
os empresários e empregados dos setores de manutenção, qualidade e segurança das empresas 
veem o Programa como um aliado na melhoria das condições de trabalho dos motoristas, 
orgulhosos de estarem contribuindo para o progresso da qualidade do ar nas cidades, ao mesmo 
tempo críticos ao verem veículos movidos a diesel circulando nas vias, expelindo excesso de 
fumaça na atmosfera. Como formadores de opinião, contribuem sobremaneira para que novas 
empresas façam parte do elenco das que já participam do Programa. Para os empresários, além 
da contribuição do setor para a melhoria do ar, vem demonstrando ser um forte aliado na redução 
dos custos operacionais das empresas.”

Décio Sampaio Barros
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Parcerias

Termo de cooperação técnica celebrado com a Companhia das Docas do Estado da Bahia 
- CODEBA, pelo qual são aferidos todos os veículos movidos a diesel de sua propriedade e 
de terceiros que transitam nas instalações dos Portos de Aratu-Candeias, Ilhéus e Salvador. 
Estimula-se, assim, a adoção de normas ambientais relativas à emissão de poluentes pelos 
veículos, promovendo a conscientização dos empregados e terceiros que circulam em suas 
dependências sobre a importância da conservação do meio ambiente e do uso racional de 
combustíveis e recursos naturais.

Aferição de todos os caminhões dos trios elétricos no Carnaval dos anos de 2015 a 2017, na Cidade 
de Feira de Santana/BA, em parceria com a Prefeitura Municipal. Idêntica iniciativa foi feita nos 
mesmos anos na Cidade de Salvador, igualmente em parceria com a Prefeitura Municipal.

RESULTADOS - FETRABASE
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Parceria com a Associação Baiana dos Produtores de Algodão - ABAPA, por meio do Centro 
de Treinamento Parceiros da Tecnologia, sediada na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, 
no Estado da Bahia, visando à prestação dos serviços na Bahia Farm Show para melhorar 
a qualidade do ar e o uso racional de combustíveis, ação em que são aferidos todos os 
caminhões transportadores que participam ou visitam a Feira.

Parceria com a Prefeitura de Lauro de Freitas, no Estado da Bahia, para aferição de todos os 
veículos movidos a diesel de propriedade ou de posse desse município.

Convênio com a Logística Intermodal S/A - Log-In objetivando aferir todos os veículos 
movidos a diesel que fazem o transporte de produtos químicos, para que trafeguem dentro 
dos padrões de transporte. 

• Eventos

Participação no Dia do Caminhoneiro, em Aracaju/SE, onde foram aferidos vários caminhões que 
estiveram ou passaram pela festa, além da distribuição de folhetos explicativos sobre o Programa.
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3.11 FETRACAN  

Federação das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Nordeste

Mensagem do presidente

“O desenvolvimento socioeconômico baliza-se em vetores fundamentais, sendo um deles o 
transporte. No século 20, a crescente utilização dos combustíveis fósseis e não renováveis, 
tipicamente os derivados do petróleo, tornou a economia dependente desses fatores 
inapropriados ao meio ambiente. Isso produziu impactos negativos para a sociedade, sobretudo 
em relação à qualidade do ar. A poluição atmosférica apresenta sinais cada vez mais evidentes, 
como a elevação da temperatura média do planeta, a aceleração do derretimento das geleiras, 
a incidência de enchentes e a ocorrência de secas mais violentas e arrasadoras. Essa realidade 
exige a mobilização urgente da comunidade, das nações, dos governos e das empresas para 
assegurar a continuidade da vida na Terra. Diante desse quadro de tamanha gravidade, a CNT 
e o SEST SENAT chamaram para si a responsabilidade de minimizar as consequências alarmantes 
da poluição e, desse modo, criaram o Programa Ambiental do Transporte, o Despoluir. O Programa 
é um instrumento de alavancagem das forças do país, no sentido de alcançar um mundo mais 
equilibrado. É esse caminho em busca da sustentabilidade que é trilhado pela CNT, pelo SEST SENAT 
e pelas entidades associadas, com o Despoluir. Como presidente da FETRACAN, tive o imenso 
prazer de apoiar por quase dez anos o Programa, reconhecendo o seu desenvolvimento nacional 
e as suas crescentes melhorias.”

Newton Jerônimo Gibson Duarte Rodrigues (Presidente da FETRACAN - 1992 até abril de 2017)
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Parcerias

Ações conjuntas com o Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado de Pernambuco.

Convênio com a Agência Estadual de Meio Ambiente - CPRH.

Parceria com o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco – CEASA-PE. 

• Eventos

Participação da FETRACAN em todas as solenidades comemorativas e eventos para divulgar 
e disseminar as ações bem-sucedidas do Despoluir.

Realização de blitz educativa para incentivo e conscientização da população quanto ao 
trânsito, meio ambiente, uso racional da água, uso de bicicletas, poluição e saúde.

• Prêmio Regional de Excelência em Meio Ambiente

Tem o objetivo de incentivar e motivar a adoção de medidas e ações que resultem na melhoria 
do meio ambiente pelas empresas de transporte de carga e passageiros intermunicipais.

RESULTADOS - FETRACAN
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3.12 FETRAM  

Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais

Mensagem do presidente

“A qualidade de vida em nosso planeta passa obrigatoriamente pela melhoria da qualidade do 
ar e, em consequência, de vida da população. Muitas têm sido as ações visando concretizar a 
efetiva redução de emissão de gases poluentes para a atmosfera. A responsabilidade ambiental é 
cobrada em todos os grandes empreendimentos e negócios comerciais, em que, em sua maioria, 
têm o envolvimento do setor de transporte, que, igualmente, adota medidas para contribuir com 
a melhoria da qualidade do ar. Foi com esse objetivo que a CNT e o SEST SENAT criaram, em 
2007, o Despoluir – Programa Ambiental do Transporte, com o apoio das Federações filiadas, 
que coordenam o Programa nos Estados e no Distrito Federal. Completando dez anos, com a 
participação de 24 Federações, das quais a FETRAM tem orgulho de participar, o Despoluir tem 
cumprido o seu objetivo de, cada vez mais, engajar os empresários, caminhoneiros autônomos 
e motoristas na busca de terem veículos circulando dentro dos padrões previstos nas normas 
legais e pelos fabricantes, para redução da emissão de gases poluentes na atmosfera. Em uma 
década de existência, a marca de 2 milhões de aferições foi ultrapassada, em todo o Brasil, 
demonstrando o acerto e o sucesso do Programa. O setor de transporte de passageiros de Minas 
Gerais tem significativa participação no total de aferições e de empresas atendidas: cerca de 
10,5% correspondem à FETRAM. Dessa forma, comemorar os dez anos do Despoluir é uma grande 
satisfação para a Federação.”

Waldemar Araújo

FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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• Avaliação da Qualidade do Diesel

A FETRAM, além das medições dos níveis de fumaça, está participando de novo projeto-piloto, 
dentro do Despoluir, o da avaliação da qualidade do diesel, efetuando testes nos tanques dos 
veículos e nos que armazenam o combustível, analisando o aspecto do diesel, a densidade, 
o nível de pureza. Muito bem aceito pelas empresas, já foram feitas 93 análises, nos nove 
meses de operação. 

• Prêmio FETRAM de Qualidade do Ar

A FETRAM, pelo reconhecimento e envolvimento das empresas no Programa, instituiu, em 2009, 
o “Prêmio FETRAM de Qualidade do Ar”, agraciando, anualmente, as empresas que, juntamente 
com a sua equipe de manutenção e motoristas, acreditam, colaboram e atuam para manter os 
veículos rigorosamente dentro dos padrões exigidos. Em 2017, estaremos realizando a oitava 
edição do Prêmio, sendo que, a cada ano, eleva o número de empresas premiadas.

RESULTADOS - FETRAM
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• Parcerias

Na cidade de Juiz de Fora, por meio da Secretaria de Transporte e Trânsito, a FETRAM celebrou 
termo de cooperação técnica, visando à melhoria da qualidade do ar e proteção do meio 
ambiente, por meio de ações de monitoramento da emissão de poluentes e do aprimoramento 
da gestão de combustíveis consumido pelos veículos destinados ao transporte coletivo.
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3.13 FETRAMAR  

Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros dos 
Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia

Mensagem do presidente

“Como presidente da FETRAMAR, vejo com imensa satisfação um Programa tão extraordinário como 
o Despoluir completar dez anos. Isso significa uma década de redução da emissão de poluentes 
pelos veículos de transporte de cargas e de passageiros em todo o Brasil. Essa iniciativa, sem 
precedentes no país, nos levou a assumir a nossa parcela de responsabilidade socioambiental. 
Em segundo lugar, incentivou os transportadores a adotarem práticas mais saudáveis, reduzindo 
o impacto gerado pelo setor. Temos muito a celebrar, pois os números atingidos pelo Despoluir 
são impressionantes.  Milhares de empresas e transportadores autônomos foram atendidos pelo 
Programa nesse período. Sob o ponto de vista de quem tem décadas de experiência no setor, eu 
posso dizer que nenhuma outra iniciativa foi tão inovadora e eficiente no tocante ao cuidado com 
o meio ambiente. Parabéns a todos os envolvidos com esse Programa! O Despoluir completa dez 
anos, mas quem ganha é o ar que respiramos e a saúde do trabalhador do transporte.”

 João Resende Filho
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RESULTADOS - FETRAMAR
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Parcerias

Parceria celebrada com a UNIGRAN Capital, visando à realização periódica de palestras 
educacionais aos alunos do curso de engenharia ambiental.

• Eventos

Participação no evento Parada Legal Rota Oeste. O evento consiste na conscientização dos 
motoristas durante três dias consecutivos nas principais rodovias federais nos Estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É realizado em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e 
a concessionária da rodovia. São realizados testes de opacidade acompanhados de palestras 
de conscientização e distribuição de material educativo.
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3.14 FETRAMAZ  

Federação das Empresas de Logística, Transporte e Agenciamento de Cargas da Amazônia

Mensagem do presidente

“Ao festejarmos os dez primeiros anos do Programa Ambiental do Transporte - Despoluir, não 
poderia deixar de registrar a feliz iniciativa da CNT, que, sob a batuta do presidente Clésio Andrade, 
ousou acreditar na regência do SEST SENAT para a implantação desse espetacular Programa, o 
Despoluir. Enquanto uns tantos, empunhando bandeiras ambientais, apregoam a necessidade do 
respeito ecológico, o Despoluir apresenta não só a possibilidade da melhoria da qualidade do ar que 
respiramos, como também uma economia brutal na queima racional e econômica do diesel, usado na 
movimentação de toda a riqueza nacional produzida. É necessária a citação de que, segundo a própria 
CNT, o Programa busca criar, no meio transportador, uma cultura do ecologicamente correto e da 
responsabilidade para com o meio ambiente. Além de caminhoneiros, empresários e trabalhadores do 
transporte, com o Despoluir, a CNT e o SEST SENAT pretendem conscientizar ainda taxistas, parceiros 
comerciais e usuários. Num momento em que o mundo busca alternativas de práticas ambientalmente 
corretas, o Despoluir se consolida com uma série de projetos e ações, com a finalidade de melhorar 
o desempenho do transporte, mudando mentalidades e quebrando paradigmas, pelo emprego do 
conhecimento tecnológico. Esse é o fundamento do Despoluir: todos nós, num mesmo esforço, lutando 
pela eficiência no setor de transporte e o respeito ao meio ambiente.”

Irani Bertolini
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RESULTADOS - FETRAMAZ
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3.15 FETRANCESC 

Federação das Empresas de Transportes de Cargas e Logística no Estado de Santa 
Catarina

Mensagem do presidente

“O Despoluir é um Programa que contribui muito com o meio ambiente, por meio das avaliações 
realizadas nos caminhões, para identificar o eventual excesso de fumaça, consumo de diesel, 
além de prevenir problemas mecânicos, o que resulta em ganhos financeiros para as empresas. 
O proprietário do veículo só tem a ganhar com esse controle. Desde o início de nossa gestão na 
FETRANCESC, buscamos ter mais próximo o Despoluir dos sindicatos filiados à nossa Federação e 
das Unidades do SEST SENAT. Com isso, mais empresas terão suas frotas em dia com as normas 
ambientais. É isso que nós queremos e defendemos. Quanto mais ambientalmente corretos 
forem os transportadores, melhor será para a natureza, além de terem reduzidas suas despesas 
com manutenção. Fazer a avaliação dos veículos e receber o Selo Despoluir significa respeito à 
legislação ambiental e acarreta em uma série de vantagens ao proprietário do veículo, sendo 
a principal delas a oportunidade de evitar gastos desnecessários, uma vez que se pode, por 
meio do teste, identificar a necessidade da manutenção preventiva no veículo. Também há o 
diferencial de que, com o Selo Despoluir, o transportador pode ser contratado por embarcadores 
que exigem a participação em sistemas de gestão e qualidade, como o ISO 14.000 e SASSMAQ.”

Ari Rabaiolli
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RESULTADOS - FETRANCESC

AVALIAÇÕES AMBIENTAIS ACUMULADAS - 2007 A 2017

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

20172016201520142013201220112010200920082007

ÍNDICE DE APROVAÇÃO

86,2%
AVALIAÇÕES VEICULARES REALIZADAS

70.894
TEMPO DE PARTICIPAÇÃO NO DESPOLUIR

2007 - 2017
VEÍCULOS AVALIADOS

22.089

70.894
66.065

55.802
45.754

38.867
32.267

25.855
18.658

11.555
5.894

298

DESPOLUIR - 10 ANOS DE SUSTENTABILIDADE NO TRANSPORTE 65



3.16 FETRANORTE  

Federação das Empresas de Transporte Rodoviário da Região Norte

Mensagem do presidente

“Em 2007, a FETRANORTE firmou convênio para executar o Despoluir nas cidades de Manaus, capital 
do Estado do Amazonas, e Belém, capital do Estado do Pará. Em 2014, o número de unidades móveis 
da Federação foi ampliado, com o objetivo de atender às demandas da cidade de Boa Vista, Estado 
de Roraima. A implantação do Programa nessas cidades favorece, além da aferição da emissão 
de poluentes pelos veículos, a melhoria da qualidade do ar, o uso racional de combustíveis e o 
engajamento do setor de transporte e da sociedade na conservação do meio ambiente. Para ajudar 
no cumprimento dessas ações, os técnicos do Despoluir da FETRANORTE fazem palestras frequentes 
para os trabalhadores do setor, com o objetivo de transformá-los em mensageiros e promotores 
de boas práticas ambientais. Dentre outros assuntos, os nossos técnicos esclarecem sobre temas 
importantes, como a conservação do meio ambiente, as consequências do aquecimento global, a 
aceleração do derretimento das geleiras e as ocorrências de intensas de tempestades, enchentes 
e secas. Ao lançar o Despoluir, a CNT e o SEST SENAT demonstraram a necessidade de nos 
preocuparmos com a conservação do meio ambiente. Além disso, a iniciativa colabora também com 
os acordos climáticos mundiais, com foco na redução da poluição ambiental causada pela atividade 
humana. Por isso, temos observado que o Despoluir é de grande valia e que a sua importância 
ultrapassa os limites do Sistema CNT: o Programa orienta e sensibiliza o setor de transporte e a 
sociedade sobre a temática ambiental, ao mesmo tempo em que contribui com a minimização dos 
efeitos das mudanças do clima na saúde do trabalhador.” 

Francisco Saldanha Bezerra
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Eventos e divulgação

Em parceria com as Unidades do SEST SENAT dos Estados atendidos pela FETRANORTE, os 
técnicos do Despoluir realizam palestras sobre o Programa e outros temas correlatos, como 
consumo sustentável, promoção da qualidade de vida individual e coletiva, sustentabilidade, 
cidadania e transformação social.

RESULTADOS - FETRANORTE
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3.17 FETRANS  

Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão

Mensagem do presidente

“O Despoluir tem realizado um importante trabalho ao longo de seus dez anos de atuação. Hoje, 
por meio do Programa, alcançamos níveis muito altos de aprovação nos testes de fumaça na 
nossa frota dos veículos aprovados no Ceará, Piauí e Maranhão. Esses dados nos fazem acreditar 
que estamos no caminho certo, contribuindo para uma cultura de vivência sustentável no 
nosso setor. Além de representar uma nova visão de gestão empresarial, que compatibiliza 
desenvolvimento socioeconômico com o meio ambiente, o Despoluir promove vários eventos 
junto à sociedade civil e ao poder público, por exemplo, palestras e blitze educativas frequentes 
para levar informação aos transportadores. Também trabalha com o fechamento de parcerias e 
convênios, como os diversos Termos de Cooperação Técnica assinados com órgãos ligados ao 
meio ambiente, facilitando a renovação ou concessão de licenças aos veículos e contribuindo para 
uma gestão sustentável nas empresas de transporte público. Atualmente, a FETRANS, por meio 
do Despoluir, já fechou mais de dez Termos e Convênios de Cooperação Técnica com Prefeituras 
e Secretarias Estaduais e Municipais de Meio Ambiente, Empresas de Administração Portuária, 
Universidades, entre outros. As práticas ambientais disseminadas pelas empresas e pelos seus 
trabalhadores também são bastante valorizadas pelo Despoluir, uma vez que são exemplos para 
toda a sociedade. Daí o nosso orgulho em premiar, há 16 anos, essas iniciativas com o Prêmio 
Melhoria da Qualidade do Ar. Todo o trabalho realizado pelo Despoluir regionalmente resultou 
em mais de dez reconhecimentos, recebidos por meio de premiações, títulos e honrarias. Temos 
muito orgulho em fazer parte dessa importante iniciativa sustentável para o nosso setor.”

Chiquinho Feitosa
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• Prêmio Melhoria da Qualidade do Ar

Criado pela FETRANS para divulgar as ações das empresas de transporte de passageiros e 
de cargas comprometidas com o meio ambiente. Em edições anuais, indica os resultados da 
redução dos gases poluentes e estimula a adoção de medidas de conservação ambiental nas 
comunidades.

Troféu Destaque Ambiental. Concedido a personalidades ou grupos da sociedade civil 
organizada que atuam no Ceará, Piauí e Maranhão.

Certificado de Qualidade – Empresa 100%. É entregue às empresas de transporte que não 
apresentem multas ambientais e comprovem 100% de aprovação em sua frota operante, por 
meio das aferições de motores realizadas pelo Núcleo Socioambiental da Federação.

RESULTADOS - FETRANS
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Ação Inovadora. Destaca as três melhores ações desenvolvidas pelas empresas do setor em 
busca por soluções criativas e ambientalmente sustentáveis.

• Prêmio Técnico Modelo

Premiação concedida ao técnico que atua no Despoluir, como reconhecimento pelo bom desempenho 
profissional. Dentre outros requisitos, os profissionais são avaliados em relação à média anual de testes de 
opacidade realizados, disciplina, iniciativa, relacionamento e comunicação com a coordenação.

• Eventos

Federação e Shell realizam seminário sobre combustíveis, meio ambiente e segurança do 
trabalho no Cariri (CE); Encontro Internacional sobre a Natureza – O2, promovido pelo Instituto 
Hidroambiental Águas do Brasil, no Centro de Convenções do Ceará; Seminário Internacional 
da Agenda 21, promovido pela Fundação Konrad Adenauer, em Maranguape/CE; 57ª Reunião 
Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), na Universidade Estadual 
do Ceará (UECE); Campeonato Fórmula Truck, etapa Fortaleza/CE; Rally Cerapió, Picos/
PI; Comando Preventivo da Polícia Rodoviária Federal no Piauí e Maranhão; Rally Piocerá, 
em todas as Etapas e Participação no Corso “Na Pegada do Carbono 14”, em Teresina/PI, 
considerado pelo Guinness Book o maior desfile de caminhões enfeitados do mundo.

• Parcerias

Convênios com Prefeitura Municipal de Teresina (Piauí); Secretaria de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos - IBAMA (Piauí); Prefeitura Municipal de Sobral (Ceará) para implantação do 
Selo Verde na frota de veículos do Município; Tribunal Regional do Trabalho - TRT (Piauí), da 
22ª Região do Piauí, para realização do Projeto TRT Ambiental; Secretaria de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos - IBAMA (Ceará); Prefeitura Municipal de Maracanaú (Ceará); Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM de Teresina (Piauí); Prefeitura de Picos (Piauí); 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará - SEMACE; Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza - SEUMA e Empresa Maranhense de Administração 
Portuária - EMAP.

• Outras ações

Praia Limpa; Blitz Educativa de Carnaval; participação em Semana Profissional de Tecnologia; 
palestras; Blitz Meio Ambiente; Plantação de Mudas; Dia do Motorista; Maio Amarelo; Novembro 
Azul; Responsabilidade Socioambiental e Abordagem no Porto.
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3.18 FETRANSCARGA  

Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro

Mensagem do presidente

“É de se ressaltar e repetir, com muito orgulho, a criação do Programa Despoluir, pela CNT e 
pelo SEST SENAT, em 2007, com o objetivo de fomentar o engajamento dos transportadores na 
construção de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável. O ‘Circuito Verde do TRC-RJ’ 
é justamente uma das ações da FETRANSCARGA em consonância com os princípios definidos no 
Despoluir. Importante ação de difusão do Programa ocorreu no dia 13 de maio de 2010, quando 
a FETRANSCARGA formalizou o Convênio Selo Verde, em parceria com a Secretaria de Estado do 
Ambiente - SEA, o Instituto Estadual do Ambiente - INEA e outras entidades. O primeiro passo 
foi vincular a FETRANSCARGA ao Procon Fumaça Preta – Programa de Autocontrole de Emissão 
de Fumaça Preta por Veículos Automotores do Ciclo Diesel, criado pela antiga FEEMA, atual INEA 
(Deliberação CECA nº 4.153, de 26/03/2002), a exemplo do que a FETRANSPOR já vinha praticando. 
Uma vez celebrado o convênio, a FETRANSCARGA passou a estar habilitada a realizar, por meio 
do Despoluir, o monitoramento da emissão de gases na frota de veículos de carga do Estado do 
Rio de Janeiro, com vistas à redução do consumo de óleo diesel, das emissões de gás carbônico 
(CO

2
) e de material particulado na atmosfera, e a certificar os veículos de carga adequados aos 

padrões de exigência com o selo de aprovação ambiental do Estado do Rio de Janeiro.”

Eduardo Rebuzzi
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Divulgação

Divulgação sistemática do Despoluir, por meio de circulares, comunicados e postagens no site 
da Federação, com a finalidade de captar empresas e promover a conscientização quanto à 
importância do papel do setor no desenvolvimento sustentável do transporte.

• Eventos

Realização de encontros regionais e reuniões periódicas, que congregam autoridades e líderes locais, 
fornecedores, professores universitários, executivos, além dos próprios empresários. Exemplo:

Circuito Verde do Transporte Rodoviário de Cargas do Rio de Janeiro - TRC-RJ. Evento que se tornou 
emblemático no Estado do Rio de Janeiro –, promovido pela FETRANSCARGA, com o apoio institucional 
da CNT, do SEST SENAT, da Secretaria de Estado do Ambiente - SEA, do Instituto Estadual do Ambiente 
- INEA e do Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística do Rio de Janeiro 
- SINDICARGA, em toda a base territorial da entidade.

RESULTADOS - FETRANSCARGA
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3.19 FETRANSPAR  

Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná

Mensagem do presidente

“O Despoluir é um Programa educativo e preventivo, além de inovador. Promovido pela CNT e 
pelo SEST SENAT, ele é executado de forma exemplar pelas Federações, sempre com foco na 
preservação e no cuidado com o meio ambiente, por meio de aferições de emissões de gases 
poluentes da frota brasileira. O Despoluir tem como expectativa principal melhorar a qualidade 
de vida do cidadão brasileiro. Desde que o Programa foi implantado no Paraná, em 2007, já foram 
vistoriados 68 mil caminhões.” 

Sérgio Malucelli
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Parcerias, eventos e divulgação

Polícia Rodoviária Estadual; Sascar Rastreamento; Transportadora Pra Frente Brasil; Jaloto 
Transportes; Corpo de Bombeiros (Maringá); Seminário Itinerante do Transporte - SIT com 
apoio da Fomento Paraná e da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR; Pool de 
Combustíveis (Maringá e Londrina); Saúde na Boleia (Curitiba); Ação em Conjunto com a 
Avenorte (Maringá); Prefeitura Municipal (Curitiba) e Prêmio recebido da Raízen (Maringá).

RESULTADOS - FETRANSPAR
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3.20 FETRANSPOR  

Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 

Mensagem da Federação

“O Despoluir é nosso parceiro desde 2007 e, juntos, temos o objetivo de engajar o setor de 
transporte em ações que visem à conservação do meio ambiente, contribuindo assim para o 
desenvolvimento com base na sustentabilidade. Com foco na redução da emissão de poluentes 
pelos veículos, essa parceria incentiva o setor de transporte a assumir uma postura responsável 
por manter o meio ambiente em equilíbrio propagando qualidade de vida à população, além de 
reduzir custos e aumentar a eficiência operacional das empresas de transporte de passageiros 
do Estado do Rio de Janeiro. Nesses dez anos de parceria, já foram realizadas em torno de 90 mil 
aferições com o Despoluir, em que atualmente temos 98% dos veículos aferidos aprovados nos 
testes. Estima-se que mais de 42 milhões de litros de diesel foram economizados, pouco mais 
de 102.000 toneladas de CO

2
 e 2.300 toneladas de material particulado foram evitados de serem 

lançados na atmosfera. Nos sentimos honrados por atuarmos junto com o Despoluir, pois muitos 
resultados positivos foram obtidos. Um deles é o apoio do Programa ao Procon Fumaça Preta, 
iniciativa que beneficia o setor e a sociedade. Desejamos continuar fazendo parte do Despoluir, 
essa iniciativa de sucesso.”

Richele Cabral (Diretora Executiva)
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• PAF - Programa Ambiental FETRANSPOR

Desenvolve projetos em parceria com distribuidoras, montadoras, instituição de pesquisa/ensino, governo, 
órgãos ambientais, com o objetivo de identifi car, viabilizar e promover a utilização de combustíveis e tecnologias 
alternativas no setor de transporte coletivo por ônibus, bem como assegurar o atendimento aos requisitos 
legais aplicáveis, em especial no que tange ao controle de emissões e ao uso efi ciente da energia.

• Parcerias

Controle de emissões da frota do Estado do Rio de Janeiro, por meio de convênio fi rmado com o Selo Verde. 
Realiza as medições e controle de emissão de gases poluentes, visando ao atendimento à legislação ambiental 
estadual Diretriz DZ-572.R-4 – Procon Fumaça Preta. O serviço abrange a entrega quadrimestral de laudos e o 
acesso a um banco de dados via web que permite a consulta ao histórico de medições da frota.

• Publicações técnicas

Elaboração e publicação de manuais e materiais informativos visando informar e orientar sobre 
temas na área de meio ambiente aplicados ao setor de transporte rodoviário de passageiros e apoiar 
os órgãos conveniados na distribuição de seus materiais de educação ambiental.

RESULTADOS - FETRANSPOR
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3.21 FETRANSPORTES  

Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo

Mensagem do presidente

“Costumo dizer que a existência do Despoluir é a contrapartida do setor de transporte com as 
questões que envolvem a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Temos total 
consciência de nossa parcela de responsabilidade, no que diz respeito à emissão de poluentes no 
ar, já que o diesel ainda é nosso principal combustível, e a sua intensa utilização desencadeia uma 
série de problemas ambientais. Dentro desse contexto, portanto, a CNT e o SEST SENAT lançaram, 
em 2007, o nosso já consolidado Programa Ambiental do Transporte. O fato de o Despoluir estar, 
neste ano de 2017, comemorando sua primeira década de vida prova que o assunto faz parte da 
agenda do setor. Ele nasceu com o objetivo de engajar empresários, profissionais do transporte e a 
sociedade em ações de conservação que nos propiciassem a construção de um modelo sustentável 
de desenvolvimento. E seus excelentes resultados, frutos do comprometimento e envolvimento 
de toda a equipe que veste essa camisa – dos gestores do Programa aos técnicos de controle 
ambiental, que lidam como nossos parceiros no dia a dia – são indícios de que estamos na direção 
certa. Desde que lançamos o Despoluir no Espírito Santo, estamos na “vitrine” do Programa em 
virtude dos ótimos números e resultados conseguidos, frutos de uma forte parceria nossa com as 
empresas dos segmentos de cargas e passageiros. Acompanho de perto a evolução do projeto, a 
adesão e o engajamento dos empresários. E, se chegamos onde chegamos em dez anos, sei que 
podemos ir ainda mais longe. O meio ambiente merece.”

Jerson Picoli
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Prêmio FETRANSPORTES de Qualidade do Ar - QualiAr

Homenagem do setor de transporte e logística às empresas engajadas na causa ecológica.

• Parcerias

Convênio firmado com a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV, 
órgão responsável pela gestão pública do transporte municipal metropolitano. O objetivo 
é criar uma cultura de responsabilidade ambiental junto a todos os atores envolvidos no 
transporte público de passageiros da Grande Vitória, por meio do controle da fumaça emitida 
pelos ônibus e do desenvolvimento de ações para manutenção de índices satisfatórios.

RESULTADOS - FETRANSPORTES
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3.22 FETRANSUL  

Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no 
Estado do Rio Grande do Sul

Mensagem do presidente

“A questão do meio ambiente foi um tema que gradativamente ganhou espaço na sociedade 
brasileira. O século 20 se consagrou como o da mobilidade e do transporte. A rápida expansão da 
frota de veículos, combinada com o aumento da concentração da população nas cidades, fez com 
que a emissão veicular se tornasse uma das poluições atmosféricas mais percebidas no ambiente 
urbano. Naturalmente a indústria automobilística foi em busca do aperfeiçoamento dos sistemas 
de pós-tratamento e emissão residual dos combustíveis empregados pelos motores. Cada atividade 
econômica procurou identificar formas de contribuir para a redução da poluição do ar. O transporte 
rodoviário de cargas, que concentra grande parte da frota brasileira, também tomou iniciativas 
nesse sentido. O Programa Despoluir é uma iniciativa da CNT e do SEST SENAT que, com o apoio 
da FETRANSUL, promove o engajamento do transporte rodoviário de cargas na construção de um 
desenvolvimento efetivamente sustentável, contribuindo, assim, com a melhoria da qualidade do ar 
e do uso racional de combustíveis. A aferição das emissões em veículos diesel é um indicativo do 
estado de manutenção do veículo. Ao realizar essa medição, o proprietário saberá se seu veículo 
está regulado ou precisará de conserto. Com essa informação, além de propiciar a diminuição 
de seus custos com a redução do consumo de diesel, o usuário estará diminuindo a emissão de 
poluentes na atmosfera e, com isso, exercendo a cidadania para o meio ambiente.”

Paulo Vicente Caleffi
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RESULTADOS -  FETRANSUL
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3.23 FETRASUL  

Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Sul e Centro-Oeste do Brasil

Mensagem do presidente

“Dez anos de Existência do Programa Despoluir. Os avanços das tecnologias de motores e seus 
benefícios para o meio ambiente poderiam passar desapercebidos, não fossem as ações sustentáveis 
e metas cada vez mais rígidas em relação aos níveis de emissões de poluentes pela frota de veículos 
do país. A criação do Despoluir pela CNT e o pelo SEST SENAT, em 2007, foi um grande impulso 
para disseminar a importante tarefa de levar tais informações no setor. Para isso, é necessário 
que saibamos quais os ganhos ambientais e econômicos para a sociedade e as empresas, além 
das implicações das novas tecnologias sobre a força de trabalho. A responsabilidade ambiental é 
cobrada em todos os grandes empreendimentos e negócios comerciais, em que, em sua maioria, 
tem o envolvimento do setor de transporte, que, igualmente, adota medidas para contribuir com a 
melhoria da qualidade do ar. Completando dez anos e atuando nos 26 Estados e no Distrito Federal, 
o Despoluir tem cumprido o seu objetivo de, cada vez mais, engajar o setor de transporte, como 
taxistas, caminhoneiros autônomos, na manutenção de seus veículos dentro dos padrões de limites 
previstos nas normas legais; promovendo, assim, a redução da emissão de poluentes na atmosfera. 
Esse é o principal motivo pelo qual levamos ao setor de passageiros e à sociedade essa contribuição: 
dar o verdadeiro significado das palavras sustentabilidade e responsabilidade social.”

Odilon Walter dos Santos
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OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Parcerias

Em Anápolis e no Distrito Federal, toda a frota deve portar o Selo Despoluir, conforme exige o Conselho 
Municipal de Trânsito e Transporte - CMTT. 

Várias empresas somente contratam os serviços de transportadores que portam o Selo Despoluir.

• Eventos

No aspecto educativo, a equipe do Despoluir da FETRASUL desenvolve um trabalho de participação 
nas Semanas Internas de Prevenção de Acidentes no Trabalho - SIPAT das empresas com palestras 
preparadas com informações e demonstração para melhorias básicas de reaproveitamento dos 
materiais reciclados cuja fi nalidade é incentivar a todos os nossos parceiros o compromisso com o 
meio ambiente para reduzir a emissão de CO

2
 na atmosfera.

• Divulgação

Como incentivo e aproximação dos nossos parceiros associados à FETRASUL, já fez distribuição 
de brindes (canetas e camisetas), melhorando a divulgação e aceitação do nosso Programa.

RESULTADOS - FETRASUL
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3.24 FETRONOR  

Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Nordeste

Mensagem do presidente

“Ao longo desses dez anos de atividades do Despoluir, muitas coisas aconteceram, e destacamos, 
como agentes protagonistas desse processo, os transportadores e os técnicos que operam o 
Programa. A FETRONOR está no Programa desde o seu início, e participamos da fase da implantação 
até a da adesão completa das empresas de nossa base. Com o avanço, inserimos aqui também uma 
maior valorização do Programa, buscando expandi-lo além dos portões das garagens das empresas, 
criando parcerias e convênios com órgãos e entidades governamentais e privados, com o intuito 
de tornar o Programa reconhecido em sua atuação e credibilidade. Atualmente, contamos com seis 
unidades móveis, que realizam, em média, 3.000 aferições/mês. Firmamos convênio de cooperação 
técnica com o Instituto Federal para pesquisa e extensão, participação permanente do Fórum da 
Qualidade do Ar, parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Educação, Secretarias de 
Mobilidade Urbana, Órgãos gestores, entre outras. Com o intuito de auxiliar a mudança da imagem 
do setor pelo viés do esforço e da ação de mitigação da poluição, desenvolvemos o Despoluir nas 
Escolas, em que apresentamos aos alunos do ensino fundamental conceitos e cuidados para com a 
natureza e o ar que respiramos, e apresentamos, de forma lúdica e didática, o Programa e as ações 
que as empresas estão tendo para diminuírem a poluição de nossas cidades. Além disso, efetuamos 
um passeio em ônibus pelas áreas de proteção ambiental da cidade, buscando assim a valorização 
do transporte coletivo. Com a fi nalidade de incentivar as empresas a buscarem melhores resultados, 
criamos o Prêmio TransportAr de Responsabilidade Ambiental, que premia anualmente as empresas 
e os gestores de manutenção que alcançam os melhores resultados de aferições de fumaça, e as 
melhores práticas ambientais nas garagens. Ao longo desses dez anos, já acumulamos mais de 
160 mil aferições na frota dos Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Há, 

RESULTADOS - FETRONOR
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aproximadamente, um ano, iniciamos um novo projeto de manter o inventário anual de emissões 
de CO

2
 por parte de toda a frota, divulgando nas mídias e disponibilizando os dados aos órgãos 

ambientais e de educação e pesquisa. Enfi m, temos muito a nos orgulhar ao longo desses dez anos, 
cientes que ainda há muito a se fazer e conquistar. Reconhecemos, orgulhosamente, que hoje temos 
transportadores mais conscientes e empenhados na melhor responsabilidade ambiental, graças ao 
Despoluir.”    

Eudo Laranjeiras

OUTRAS AÇÕES PROMOVIDAS NO ÂMBITO DO DESPOLUIR

• Prêmio TransportAr de Responsabilidade Ambiental

Criado com o intuito de incentivar as medidas de controle ambiental, de reconhecer o 
comprometimento profissional e o empenho das empresas do setor na busca constante por 
melhores resultados.

RESULTADOS - FETRONOR
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• Parcerias

Parceria com a Secretaria Municipal de Educação - SME, da Prefeitura de Natal, por meio do 
Departamento de Atenção ao Educando - DAE, foi criado o Despoluir nas Escolas. O projeto 
da FETRONOR apresentou o Despoluir, em 2016, a seis escolas da rede municipal de ensino 
fundamental, reunindo 180 alunos de 9 a 14 anos. Em 2017, três escolas já foram contempladas, 
restando mais quatro apresentações até o final do ano.

Parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
- IFRN, para cooperar com a pesquisa acadêmica, oferecendo os dados e as informações 
das aferições veiculares registradas pelo Despoluir desde 2007, nos quatro Estados da base 
da FETRONOR: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. O resultado veio na 
qualificação do mestrado da aluna do IFRN, Luara Musse de Oliveira, que teve, em sua linha 
de pesquisa, o Despoluir.

Parceria com o IFRN para promover, em junho de 2016, o I Workshop de Mobilidade Urbana e 
Meio Ambiente. A oficina recebeu da Plantis Inteligência em Sustentabilidade o Selo Evento 
Neutro por assumir o compromisso de quantificar e compensar 100% das emissões de CO

2
 

provenientes da realização do evento, por meio da compra de créditos de carbono de projetos 
ambientais certificados, do Programa Evento Neutro (www.eventoneutro.com.br).

Parceria com a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU da Prefeitura de Natal, o 
Despoluir - FETRONOR vem participando, ao longo dos anos, do movimento Maio Amarelo, 
projeto de ações focadas na preservação da vida no trânsito e que tem por finalidade chamar 
a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes.

Parceria com o SEST SENAT Natal, o Despoluir vem realizando apresentações do Programa 
aos participantes do Ação Cidadã, evento voltado para a terceira idade. O Despoluir também 
vem sendo apresentado mensalmente aos alunos dos cursos técnicos do SEST SENAT e 
empregados da unidade, além de participar do Comandos de Saúde e Saúde nos Portos.

Parceria com a Secretaria Municipal de Urbanismo, o Despoluir - FETRONOR é convidado para 
participar anualmente do Fórum de Discussão: Qualidade do Ar em Natal e Políticas Públicas 
que acontece do Meio Ambiente em Natal-RN, no mês de junho. O superintendente Eiblyng 
Scardini apresentou o Despoluir, finalizando com debate entre professores, especialistas e 
pessoas interessadas no tema e sobre políticas públicas no combate à poluição do ar.

Participação do Despoluir - FETRONOR no projeto “Nossa Orla”, na Praia do Meio, em Natal-
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RN. O evento foi em parceria com a Prefeitura de Natal, por intermédio da coordenação 
da Secretaria Municipal de Turismo - SETUR, com apoio da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Urbanismo - SEMURB. Com a participação dos alunos do Programa Semente 
Cidadã - Prosemc e do Projeto Agente Mirim Ambiental de Natal - AMANA, foi realizada 
uma blitz ecológica com distribuição aos motoristas distribuição e a entrega de folhetos 
informativos sobre o Despoluir.

• Eventos

Nos anos de 2015 e 2016, a equipe do Despoluir - FETRONOR promoveu, conjuntamente com 
o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte - DETRAN-RN, o Comando de Polícia 
Rodoviária Estadual - CPRE, a Associação dos Ciclistas do Rio Grande do Norte - ACIRN, a 
Polícia Rodoviária Federal - PRF, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - STTU e a 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SEL, o passeio ciclístico da Rota do Sol, marcando 
o encerramento da Semana Nacional de Trânsito e o Ciclo Natal, evento por um Mundo Mais 
Sustentável. No total, mais de 400 ciclistas, todos com a camisa do Despoluir, circularam 
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pelas ruas da capital do Rio Grande do Norte.
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4. PRÓXIMOS PASSOS DO PROGRAMA DESPOLUIR 

O transporte é o que move o Despoluir

O setor de transporte desempenha função essencial no desenvolvimento do país, por movimentar 
os bens e serviços que mantêm a economia. Inovar a gestão operacional e capacitar os 
trabalhadores desse imprescindível setor, sob as óticas da sustentabilidade e da qualidade de 
vida, constituem não apenas a missão, mas dois dos principais desafios da CNT e do SEST SENAT.

Criado com o propósito de cooperar com a missão dessas entidades, o legado do Despoluir 
demonstra que o seu compromisso e vocação socioambiental alcançaram expressivos resultados 
nos dez primeiros anos de existência: 2 milhões de avaliações veiculares ambientais, realizadas 
junto a cerca de 40 mil transportadores; mais de 22 publicações técnicas distribuídas a milhares 
de pessoas e quase 13 mil trabalhadores capacitados em temas ambientais.

Hoje, o Despoluir celebra resultados, mas planeja novos passos para continuar 
contribuindo com o desenvolvimento sustentável do Brasil.

As conquistas do Despoluir foram apoiadas por outras de suas ações, como eventos técnicos, 
palestras, parcerias e articulação com a iniciativa privada e o governo, com vistas a subsidiar 
conteúdos técnicos e políticas públicas. No amplo cenário de oportunidades revelado por essas 
ações, investir na eficiência operacional e na melhoria da qualidade de vida do trabalhador do 
setor assumem destaque. E esses são os maiores compromissos do Despoluir.

Para essa tarefa, as linhas de ação do Despoluir continuarão promovendo a redução da emissão 
de poluentes; a melhoria da qualidade do ar; a capacitação profissional; o aprimoramento da 
gestão de combustíveis e o incentivo à eficiência energética, à gestão ambiental, ao uso de 
energias limpas e novas tecnologias no setor de transporte.

Oportunidades de ampliação das ações do Despoluir

Os avanços do Despoluir se deram, em parte, por meio de parcerias estimuladas pela CNT e pelo 
SEST SENAT. Muitas Federações celebraram convênios com secretarias, prefeituras, institutos e 
outras entidades de governo e renderam credibilidade ao Despoluir.

Hoje, há empresas, embarcadores e órgãos que consideram o laudo e o Selo Despoluir (emitidos 
num dos projetos da Linha de Ação Avaliação Veicular Ambiental) como documentos obrigatórios 
para os seus critérios normativos internos. Dessa forma, esses parceiros demonstram grande 
apreço pelo Programa e pelos transportadores que participam da iniciativa.
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Portanto, as parcerias são estratégicas e constituem meios de ampliação do alcance das ações do 
Despoluir. A seguir, são elencados alguns temas nos contextos educacional, informacional, tecnológico 
e administrativo da atividade transportadora, que podem ser oportunidades de parcerias:

Educacional e Informacional 

• Criar parcerias com instituições de ensino para:

• Disponibilizar os cursos do SEST SENAT e do Despoluir, com o intuito de compor a 
formação de alunos nos níveis fundamental, médio e superior.

• Oferecer propostas e soluções inovadoras ao setor, por exemplo, por meio de núcleo de 
práticas de gestão.

• Criar uma Biblioteca Ambiental do Transporte - BAT para os interessados na temática.

• Criar aplicativos voltados à educação e à gestão da atividade transportadora.

• Criar um núcleo (ou observatório, fórum ou plataforma) nacional contendo os principais 
dados socioambientais dos transportadores. 

• Criar ferramenta para concentrar toda a legislação aplicada ao setor de transporte nos 
níveis federal, estadual e municipal.

Tecnológico e Administrativo (foco na gestão)

• Criar um programa que oriente, incentive e viabilize a aquisição e a adoção de novas 
tecnologias de Efi ciência Energética para caminhões e ônibus do setor rodoviário.

• Investigar e promover oportunidades de negócios ambientais, considerando o potencial dos 
transportadores frente ao desenvolvimento.

• Disponibilizar orientações e ferramentas voltadas à gestão básica e avançada da atividade 
transportadora.

Ao disponibilizar o presente conteúdo, o Despoluir demonstra que suas ações em favor do 
desenvolvimento sustentável do setor de transporte estão fortemente estruturadas na promoção 
da saúde, qualificação profissional e na qualidade de vida do trabalhador e da sociedade. 
Estimulando a eficiência operacional da atividade transportadora, o Programa favorece a atuação 
de outros segmentos importantes da economia, o cumprimento dos compromissos climáticos e o 
crescimento socioeconômico do país.
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FEDERAÇÕES PARTICIPANTES DO DESPOLUIR*

SETOR SIGLA NOME COMPLETO UFs ATENDIDAS

FETRAMAZ
Federação das Empresas de Logística, Trans-
porte e Agenciamento de Cargas da Amazônia

AC, AM, AP, PA, RO e RR

FETRACAN
Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas e Logística do Nordeste

AL, CE, MA, PB, PE, PI e RN

FENATAC
Federação Interestadual das Empresas de Trans-
porte de Cargas

DF, GO, MS, MT e TO

FETCEMG
Federação das Empresas de Transportes de 
Carga do Estado de Minas Gerais

MG

FETRANSPAR
Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado do Paraná

PR

FETRANSCARGA
Federação do Transporte de Cargas do Estado do 
Rio de Janeiro

RJ

FETRANSUL
Federação das Empresas de Logística e de Trans-
porte de Cargas no Estado do Rio Grande do Sul

RS

FETRANCESC
Federação das Empresas de Transportes de 
Cargas e Logística no Estado de Santa Catarina

SC

FETCESP
Federação das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado de São Paulo

SP

FECAM-RS
Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio 
Grande do Sul

RS

FECAM-RJ
Federação dos Caminhoneiros Autônomos de 
Cargas em Geral do Estado do Rio de Janeiro

RJ

FETAC-MG
Federação dos Caminhoneiros Autônomos de 
Cargas e Bens do Estado de Minas Gerais

MG

FETRANORTE
Federação das Empresas de Transporte Ro-
doviário da Região Norte

AC, AM, AP, PA e RR

FETRONOR
Federação das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Nordeste

AL, PB, PE e RN

FETRANS
Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Ceará, Piauí e Maranhão

CE, PI e MA

FETRASUL
Federação das Empresas de Transportes Ro-
doviários do Sul e Centro-Oeste do Brasil

DF, GO e TO

FETRAM
Federação das Empresas de Transporte de 
Passageiros do Estado de Minas Gerais

MG

FETRAMAR
Federação das Empresas de Transporte Ro-
doviário de Passageiros dos Estados de Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia

MS, MT e RO

FEPASC
Federação das Empresas de Transporte de Pas-
sageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina

PR e SC

FETRANSPOR
Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro

RJ

FETERGS
Federação das Empresas de Transportes Ro-
doviários do Estado do Rio Grande do Sul

RS

FETPESP
Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado de São Paulo

SP

FETRANSPORTES
Federação das Empresas de Transportes do 
Estado do Espírito Santo

ES

FETRABASE
Federação das Empresas de Transportes dos 
Estados da Bahia e Sergipe

BA e SE

*Dados até 18/07/2017.
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Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado do Rio de Janeiro
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Federação das Empresas de Transportes Ro-
doviários do Estado do Rio Grande do Sul
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FETPESP
Federação das Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado de São Paulo
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Federação das Empresas de Transportes do 
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