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Guia para plano de ação
Use este guia para criar um plano de ação para resolver questões relacionadas à qualidade do ar em sua 

comunidade.

• Implementar um sistema de notificação doméstico ou comercial 
sobre a qualidade do ar, que informe os dias em que ela estiver ruim 
e possíveis ações.

• Fazer uma parceria com escolas, centro de convivência de idosos 
ou outros grupos que possam estar correndo risco voltada à 
educação sobre a poluição do ar ou a ferramenta de monitoramento

•

• Virar apoiador de iniciativas públicas que informem sobre a má 
qualidade do ar.

• Voluntariado em grupos regionais por mais moradia saudável e 
com valor acessível.

• Voluntariado em grupos regionais por mais moradia saudável e com 
valor acessível.

• Educar familiares e amigos: o que eles podem fazer para combater a 
poluição do ar em casa ou fora do país?

Reduzir a 
emissão de 
poluentes

• 

• 
• Compensar a pegada de carbono.
• Reduzir os dias de fogueira ou churrasqueira.

• Usar fontes de energia renováveis.
• Apoiar políticas que regulem as emissões.

• Promover o uso de transporte público e veículos elétricos.

•  Pensar em formas de minimizar o consumo de alimentos que
tenham uma pegada de carbono grande (como a carne).

QUEM ESSA AÇÃO VAI BENEFICIAR?

• Pensar em como informar a qualidade do ar àqueles que mais
precisam saber dela.

Minha comunidade País Região Matriz

POR QUE ME IMPORTAR COM A 
QUALIDADE DO AR NESSA COMUNIDADE

MATRIZ DE INSPIRAÇÃO

Reduzir 
exposição
à poluição do ar 
em populações 
vulneráveis

IMPACTO REGIONAL IMPACTO INTERNACIONAL

Pesquisar e montar um escritório ou espaço de trabalho adaptado a 
pessoas com asma, que ajude você, sua família ou colegas de 
trabalho
Criar eventos de compartilhamento de carona, militar pelo incentivo ao 
usuário do transporte público, falar com a equipe sobre trabalhar 
remotamente.

BRAINSTORMING DE IDEIAS

Nome E-mail da EY Campo de atuação

Reconsiderar a queima de poda ou lixo.

• Buscar fontes de energia limpa e renovável para usar em casa ou no 
ambiente de trabalho.
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Ciência cidadã e monitoramento da qualidade do ar
A Universidade Estadual de Ohio firmou uma parceria com pesquisadores e alunos 
para implementar sensores de baixo custo para aferir a qualidade do ar. Os alunos 
estudam engenharia, saúde pública, ciência de questões ambientes e ciência de 
dados. Além desses estudos, eles também podem verificar o status dos sensores e 
gerar um relatório de dados ou danos (inclusive avisos regionais para asmáticos ou 
outros grupos sensíveis). Isso é que é ciência cidadã!

https://bit.ly/347cKMk

Transporte escolar a pé
O transporte escolar a pé nada mais é que um grupo de crianças que vão ou voltam 
da escola a pé supervisionado por adultos. Essa iniciativa tem muitos benefícios: 
melhora a prática de exercício físico e fomenta um senso de comunidade, além de 
reduzir a pegada de carbono do transporte diário dos alunos. O transporte escolar a 
pé pode ser informal: algumas famílias que se revezem para acompanhar as crianças 
na ida para a escola por um caminho definido com alguns pontos de encontro.

https://bit.ly/3kT23ne

Paredes vivas
As paredes vivas, também conhecidas como paredes verdes, têm muitos 
benefícios, inclusive a melhora da qualidade do ar. Algumas empresas 
estão instalando paredes vivas por esse motivo, além de querer atrair 
novos talentos — como o Briar Park, que instalou a parede Versa Wall XT 
em seu escritório em Houston, Texas. Quer saber mais?

https://bit.ly/3zuQEBi

Iniciativa Better Air Now da IKEA
Algo que polui muito o ar na Índia é a queima da palha de arroz, um resíduo dessa 
colheita. A Ikea está tentando reduzir essa fonte de poluição desenvolvendo 
tecnologias que transformem esse resíduo da palha de arroz em produtos como 
cestas e material de embalagem. Com essa forma criativa de lidar com a redução de 
emissão na cadeia de suprimentos, a Ikea criou uma nova geração de produtos de 
baixo custo para consumidores que se preocupam com o meio ambiente.

https://bit.ly/3gOxDmD

E-mail para a equipe de CSR da EY.

Divulgar o plano nas redes sociais.

HISTÓRIAS DE SUCESSO QUAL É MEU PLANO? 

QUAL RESULTADO ESTOU BUSCANDO?

QUEM VAI PRECISAR SE ENVOLVER PARA ME AJUDAR?

COMO VOU DIVULGAR ESSE PLANO? 

https://researchoutreach.org/articles/using-low-cost-sensors-and-citizen-science-to-examine-air-quality/
http://www.walkingschoolbus.org/
http://architecturalwest.com/2019/11/22/living-walls/
https://about.ikea.com/en/sustainability/becoming-climate-positive/change-is-in-the-air
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