
 

 
AFEEVAS e Ministério Público de São Paulo promovem 

Workshop sobre Emissões Veiculares  
 

 
Ação do Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais 
propõe capacitar integrantes das Polícias Civil e Militar, entre 

outras, para combater a fraude de ARLA 32 no estado 

 

São Paulo, junho de 2016 – O Grupo Especial de Combate aos Crimes Ambientais e 

Parcelamento Irregular do Solo Urbano (GECAP), do Ministério Público de São Paulo, 

em parceria com a AFEEVAS (Associação dos Fabricantes de Equipamentos para 

Controle de Emissões Veiculares da América do Sul), realizou este mês um workshop 

apresentando o detalhamento das operações de fiscalização de veículos pesados, 

especialmente no combate à fraude do uso de ARLA 32 e demais irregularidades, que 

podem causar não só aumento na poluição ambiental como demais prejuízos ao 

transporte.  

 

O workshop faz parte de uma iniciativa do Ministério Público de São Paulo para o 

aumento da fiscalização e implementação das políticas de inspeção de veículos em 

circulação, em complemento ao Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos 

Automotores do Conselho Nacional do Meio Ambiente (PROCONVE).  

 

Mais de 150 oficiais das Polícias Civil, Militar, Guarda Civil Metropolitana, Polícia 

Científica, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ambiental participaram do evento, 

apresentado pelos executivos da AFEEVAS, pelas promotoras de Justiça, Vania 

Tuglio e Eloisa Balizardo, pelo eng. Paulo Afonso de André do Laboratório de Poluição 

Atmosférica da USP e pelo Núcleo de Apoio Técnico da Polícia Rodoviária Federal, 

que apresentaram os conceitos do PROCONVE, os efeitos da poluição na saúde, a 

tecnologia SCR-ARLA e os equipamentos utilizados nas operações de fiscalização, 

bem como as orientações específicas recomendadas para a atuação em campo. 

 

Para a Dra. Vania Tuglio, Promotora de Justiça do GECAP, mais do que nunca é 

preciso difundir conhecimento e reunir as instituições associadas ao tema de poluição 

ambiental: “As consequências para o meio ambiente e para a saúde humana são 

desastrosas, e não podemos ficar restritos à fiscalização nas rodovias federais, e sim, 

difundir o conhecimento também para os policiais em São Paulo, para que, cada um, 

dentro de sua atribuição, faça sua parte”.  

 

Para o Diretor Adjunto da AFEEVAS, Elcio Farah, o apoio do Ministério Público é 

essencial para a expansão das fiscalizações no estado: “A proposta é capacitar cada 

vez mais profissionais, ampliando os esforços no combate às fraudes também nas 

cidades. A parceria com a Polícia Rodoviária Federal e o IBAMA tem sido fundamental 



 

para o trabalho nas estradas do país, e as constantes ações de fiscalização são prova 

disso”.   

 

 

 

 

Sobre a AFEEVAS 

AFEEVAS é a Associação dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissores 

Veiculares da América do Sul. A associação tem como objetivo promover a atualização 

tecnológica e a disseminação de informações técnicas na área de controle de emissões de 

poluentes atmosféricos dos motores de combustão interna de veículos e máquinas auto 

propelidos na América do Sul. 

 

 

Para mais informações, acesse: www.afeevas.org.br; http://blog.afeevas.org.br;  

https://www.facebook.com/afeevas e https://www.linkedin.com/company/afeevas  
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