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�� ServiçoServiço dede MonitoramentoMonitoramento dada QualidadeQualidade dodo ArAr



�� Serviço de Controle de Poluição Veicular:Serviço de Controle de Poluição Veicular:

�� AcompanhamentoAcompanhamento dosdos compromissoscompromissos assumidosassumidos�� AcompanhamentoAcompanhamento dosdos compromissoscompromissos assumidosassumidos
entreentre oo INEAINEA // DETRANDETRAN // MPEMPE (TAC(TAC ee Convênio)Convênio) parapara
oo controlecontrole dada poluiçãopoluição veicularveicular nono ERJERJ;;

�� AcompanhamentoAcompanhamento dodo PROCONPROCON FumaçaFumaça PretaPreta;;



�� Campanhas EducativasCampanhas Educativas
�� Campanha no Dia Interamericano da Qualidade do Ar Campanha no Dia Interamericano da Qualidade do Ar 

–– 09/08/2011 09/08/2011 
�� Escola Municipal Monteiro Lobato Escola Municipal Monteiro Lobato -- Nova IguaçuNova Iguaçu
(Palestra, visita guiada à estação de monitoramento (Palestra, visita guiada à estação de monitoramento (Palestra, visita guiada à estação de monitoramento (Palestra, visita guiada à estação de monitoramento 
e distribuição de folhetos informativos)e distribuição de folhetos informativos)



�� Campanhas EducativasCampanhas Educativas
�� Campanha no Dia Mundial Sem Carro Campanha no Dia Mundial Sem Carro –– 22/09/201122/09/2011

�� Evento no Encontro das ÁguasEvento no Encontro das Águas
�� Com exposição de equipamentos de aferição de gases Com exposição de equipamentos de aferição de gases 

em veículos automotoresem veículos automotores

�� Evento na Escola Tia Evento na Escola Tia CiataCiata
�� Com visita a estação automática de monitoramento da Com visita a estação automática de monitoramento da 

qualidade do ar, apresentação aos alunos e distribuição qualidade do ar, apresentação aos alunos e distribuição 
de folhetos educativosde folhetos educativos



�� ServiçoServiço dede AvaliaçãoAvaliação dada QualidadeQualidade dodo ArAr

�� AcompanhamentoAcompanhamento ee divulgaçãodivulgação dada qualidadequalidade dodo arar;;�� AcompanhamentoAcompanhamento ee divulgaçãodivulgação dada qualidadequalidade dodo arar;;

�� AcompanhamentoAcompanhamento dosdos dadosdados dede emissõesemissões
atmosféricasatmosféricas;;

�� SubsídioSubsídio aoao licenciamentolicenciamento ambientalambiental..
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�� EstratégiasEstratégias dede GestãoGestão dada QualidadeQualidade
dodo ArAr::

�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede ferramentasferramentas queque
possibilitempossibilitem umum diagnósticodiagnóstico dosdos problemasproblemas
relacionadosrelacionados aa poluiçãopoluição atmosféricaatmosférica ee
subsidiemsubsidiem asas açõesações ee medidasmedidas dede controlecontrole parapara
umauma gestãogestão efetivaefetiva dada qualidadequalidade dodo arar nono ERJ,ERJ,
entreentre elaselas::



�� CriaçãoCriação dede GrupoGrupo dede TrabalhoTrabalho (Portaria(Portaria IneaInea PresPres
nºnº260260 dede agostoagosto dede 20112011))

�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede estudosestudos queque possibilitempossibilitem::�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede estudosestudos queque possibilitempossibilitem::
�� PropostaProposta dede conceitosconceitos;;
�� CritériosCritérios parapara oo estabelecimentoestabelecimento dede novosnovos padrõespadrões dede

qualidadequalidade dodo arar àà seremserem adotadosadotados nono ERJERJ (podendo(podendo serser maismais
restritivosrestritivos queque aa CONAMACONAMA 33//9090 e/oue/ou parapara novosnovos poluentespoluentes
comocomo Benzeno,Benzeno, MPMP22..55,, POPsPOPs),),

�� SugerirSugerir novosnovos procedimentosprocedimentos ee açõesações dede controlecontrole dosdos
poluentespoluentes atmosféricosatmosféricos



�� AmpliaçãoAmpliação dada rederede dede monitoramentomonitoramento –– VisandoVisando
atendimentoatendimento aoao cadernocaderno dede compromissoscompromissos assumidosassumidos pelopelo
RJRJ comcom oo COICOI -- ProjetoProjeto OlímpicoOlímpico –– RecursoRecurso aprovadoaprovado nono
FECAMFECAM

�� EstaçõesEstações dede monitoramentomonitoramento dede qualidadequalidade dodo arar
�� 88 estaçõesestações portáteis*portáteis* –– OO33 ee MeteorologiaMeteorologia
�� 11 estaçãoestação móvelmóvel -- (O(O33,, NONOxx,, SOSO22,, CO,CO, HC,HC, MPMP ee MetMet..))
�� 22 estaçõesestações fixas**fixas** -- (O(O33,, NONOxx,, SOSO22,, CO,CO, HC,HC, MPMP ee MetMet..))

* Lagoa Rodrigo de Freiras, Zona Portuária, Maracanã, Marina da Glória, São Conrado,
Deodoro, Praia do Flamengo e Arena da Barra da Tijuca. **(Belford Roxo e São João de Meriti)



�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede IndicadoresIndicadores dede QualidadeQualidade
dodo ArAr::

�� ObjetivoObjetivo:: facilitarfacilitar aa tarefatarefa dede transformartransformar asas demandasdemandas dada
sociedadesociedade emem objetosobjetos dada gestãogestão ambiental,ambiental, contribuindocontribuindo
parapara divulgardivulgar osos resultados,resultados, alémalém dede identificaridentificar aa
necessidadenecessidade dede açõesações ee metas,metas, parapara garantirgarantir aa melhoriamelhoria dada
qualidadequalidade dodo arar..



�� OO IndicadorIndicador dede curtocurto períodoperíodo dede exposiçãoexposição éé relativorelativo àà exposiçãoexposição aguda,aguda,
ee temtem porpor objetoobjeto aa determinaçãodeterminação dede poluentespoluentes prioritáriosprioritários àsàs açõesações dede
políticaspolíticas públicaspúblicas dede saúde,saúde, ouou quandoquando couber,couber, dede controlecontrole ambientalambiental..



�� OO IndicadorIndicador dede longolongo períodoperíodo dede exposiçãoexposição refererefere--sese àà exposiçãoexposição
persistidapersistida ee refletereflete osos níveisníveis dede poluiçãopoluição emem queque aa populaçãopopulação sese
encontraencontra permanentementepermanentemente exposta,exposta, alémalém dede identificaridentificar áreasáreas
prioritáriasprioritárias àsàs açõesações dede controlecontrole dada poluiçãopoluição dodo arar..



�� RevitalizaçãoRevitalização dodo ““PROGRAMAPROGRAMA DEDE MONITORAMENTOMONITORAMENTO
DEDE EMISSÕESEMISSÕES DEDE FONTESFONTES FIXASFIXAS PARAPARA AA
ATMOSFERAATMOSFERA –– PROMONPROMON AR”AR” (antigo(antigo PROCONPROCON--AR)AR)

�� AA NOPNOP--0101 dodo IneaInea foifoi aprovadaaprovada pelapela ResoluçãoResolução
CONEMACONEMA nn°° 2626 emem 2222//1111//20102010 ee publicadopublicado nono
DD..OO..EE..RR..JJ.. emem 0707//1212//20102010,, comocomo objetivoobjetivo estabelecerestabelecer
osos procedimentosprocedimentos geraisgerais parapara vinculaçãovinculação dasdas
atividadesatividades poluidoraspoluidoras aoao programa,programa, emem substituiçãosubstituição aa
DZDZ--545545 RR--55,, DiretrizDiretriz dede ImplantaçãoImplantação dodo PROCONPROCON ARAR..



�� PublicaçãoPublicação dada ResoluçãoResolução CONEMACONEMA nºnº 3434 emem 2727 dede maiomaio dede
20112011 que,que, dentredentre outrasoutras providências,providências, destacamdestacam--sese::

�� EstabeleceEstabelece ee regulamentaregulamenta oo “Plano“Plano dede ControleControle dede
PoluiçãoPoluição VeicularVeicular (PCPV)(PCPV) dodo EstadoEstado dodo RioRio dedePoluiçãoPoluição VeicularVeicular (PCPV)(PCPV) dodo EstadoEstado dodo RioRio dede
Janeiro”Janeiro”;;

�� RegulamentaRegulamenta aa inspeçãoinspeção dede gasesgases apenasapenas emem baixabaixa
rotaçãorotação;;

�� EstabeleceEstabelece “frota“frota alvo”alvo” parapara aplicaçãoaplicação dodo PCPVPCPV;;
�� LiberaLibera osos veículosveículos comcom apenasapenas 11 anoano dede usouso dada inspeçãoinspeção

dede gasesgases;;



�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede bancobanco dede dados,dados, integradointegrado aoao
sistemasistema SIASIA--ATMOSATMOS parapara assimilaçãoassimilação dasdas informaçõesinformações
geradasgeradas pelopelo PROCONPROCON FumaçaFumaça PretaPreta ee ProgramaPrograma I/MI/M;;

�� AvaliaçãoAvaliação dada efetividadeefetividade dosdos ProgramasProgramas dede ControleControle dada
PoluiçãoPoluição VeicularVeicular..



�� ProjetosProjetos dede PesquisasPesquisas ee DesenvolvimentoDesenvolvimento

�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede sistemassistemas dede modelagemmodelagem capazescapazes�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede sistemassistemas dede modelagemmodelagem capazescapazes
dede integrarintegrar todastodas asas informaçõesinformações dodo monitoramentomonitoramento ee
realizarrealizar oo prognósticoprognóstico dada qualidadequalidade dodo arar ee meteorologiameteorologia..
NesteNeste sentido,sentido, diversasdiversas ferramentasferramentas estãoestão sendosendo
desenvolvidasdesenvolvidas parapara possibilitarpossibilitar suasua utilizaçãoutilização parapara
diferentesdiferentes aplicaçõesaplicações físicas,físicas, comocomo::



�� Projeto ASSECAMPEProjeto ASSECAMPE

�� EmEm 20062006 foifoi celebradocelebrado umum TermoTermo dede CompromissoCompromisso entreentre
aa extintaextinta FEEMAFEEMA ee aa AssociaçãoAssociação dasdas EmpresasEmpresas dedeaa extintaextinta FEEMAFEEMA ee aa AssociaçãoAssociação dasdas EmpresasEmpresas dede
CamposCampos ElíseosElíseos -- ASSECAMPEASSECAMPE parapara aa elaboraçãoelaboração dodo PlanoPlano
dede GestãoGestão dada QualidadeQualidade dodo ArAr dodo PóloPólo PetroquímicoPetroquímico dodo
RioRio dede JaneiroJaneiro;;

�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dodo SistemaSistema dede ModelagemModelagem dada
QualidadeQualidade dodo ArAr dada BaciaBacia AéreaAérea IIIIII dada RMRJRMRJ –– WRFWRF ++
CMAQCMAQ..

�� RecuperaçãoRecuperação dada ferramentaferramenta..



�� Parceria com  Parceria com  NCQArNCQAr//DepDep Meteorologia/UFRJMeteorologia/UFRJ
(Núcleo Computacional de Estudos da Qualidade do Ar)(Núcleo Computacional de Estudos da Qualidade do Ar)

�� CapacitaçãoCapacitação dada equipeequipe técnicatécnica dada GEAR,GEAR, ee integrantesintegrantes dada
GELIN,GELIN, parapara usouso ee aplicaçãoaplicação dodo modelomodelo AERMODAERMOD parapara
finsfins dede licenciamentolicenciamento ambientalambiental..



�� ProjetoProjeto PUCPUC // PETROBRASPETROBRAS // USPUSP // CETESBCETESB //
SMACSMAC

�� CaracterizaçãoCaracterização dasdas emissõesemissões veicularesveiculares;;�� CaracterizaçãoCaracterização dasdas emissõesemissões veicularesveiculares;;
�� AtualizaçãoAtualização dosdos inventáriosinventários dede fontesfontes fixasfixas ee móveismóveis;;
�� IdentificaçãoIdentificação dede traçadorestraçadores específicosespecíficos parapara

determinaçãodeterminação dada contribuiçãocontribuição dada poluiçãopoluição dodo arar porpor tipotipo
dede combustívelcombustível;;

�� DeterminaçãoDeterminação dede fatoresfatores dede emissãoemissão veicularveicular parapara oo ERJERJ;;
�� DesenvolvimentoDesenvolvimento dede ferramentaferramenta dede modelagemmodelagem parapara

aplicaçãoaplicação nana gestãogestão dada qualidadequalidade dodo ar,ar, possibilitandopossibilitando
umauma avaliaçãoavaliação dede RJRJ ee SPSP –– WRFWRF--ChemChem



�� Projeto AR do RIO:Projeto AR do RIO:
INEA / SMAC / UTE NF / GERDAU / ARIA TECHNOLOGIES INEA / SMAC / UTE NF / GERDAU / ARIA TECHNOLOGIES 

/ ARIA DO BRASIL/ ARIA DO BRASIL/ ARIA DO BRASIL/ ARIA DO BRASIL

�� ObjetivoObjetivo:: dotardotar osos órgãosórgãos ambientaisambientais dodo estadoestado ee dodo
municípiomunicípio dede umum sistemasistema operacionaloperacional dede modelagemmodelagem
dada qualidadequalidade dodo arar –– WRFWRF ++ CHIMERE,CHIMERE, capazcapaz dede
realizarrealizar previsõesprevisões dada qualidadequalidade dodo arar parapara todotodo oo ERJERJ..



�� ProjetoProjeto ARAR dodo RIORIO::

�� GestãoGestão ee previsãoprevisão dada poluiçãopoluição dodo arar;;

�� EstudosEstudos dede impactoimpacto nana qualidadequalidade dodo arar emem funçãofunção dodo
licenciamentolicenciamento ambientalambiental ee dada implantaçãoimplantação dede novasnovas
atividadesatividades poluidoraspoluidoras;;

�� AnáliseAnálise dede cenárioscenários ee definiçãodefinição dede estratégiasestratégias dede
reduçãoredução dada poluiçãopoluição dodo arar emem áreasáreas consideradasconsideradas
críticascríticas..
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