
O que um japonês, um alemão e um norte-americano diriam sobre a Inspeção Veicular em 

São Paulo 

 

Alfred Szwarc e Gabriel Murgel Branco - especialistas em prevenção e controle da poluição 

veicular e consultores técnicos da AFEEVAS – comentam de forma espirituosa mas profunda, o 

Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos em Uso atualmente existente na cidade de 

São Paulo e as implicações acarretadas por algumas das propostas de modificação no mesmo, 

sendo discutidas na Câmara de Vereadores. 

 

 

Se especialistas em controle da poluição veicular do Japão, dos EUA e da Alemanha, somente 

para citar três países que são referencia no assunto, fossem convidados hoje para opinar sobre 

a polêmica referente ao programa de inspeção e manutenção de veículos em uso que existe na 

cidade de São Paulo, certamente ficariam constrangidos. Na verdade, ficariam assustados com 

o tamanho da polêmica que se criou sobre o assunto, pois em seus países de origem 

programas do gênero existem há várias décadas e seu valor como ferramenta de prevenção e 

controle da poluição veicular é reconhecido pelos órgãos ambientais e pela sociedade. Além 

disso, tanto no Japão como na Alemanha, e em algumas localidades dos EUA, esses programas 

também abrangem itens de segurança veicular, o que amplia seus benefícios. Certamente há 

nesses países aqueles que questionam a eficácia e o custo desse tipo de programa, criticam o 

governo por criar mais exigências para os proprietários de veículos, usam de subterfúgios para 

evitar a inspeção ou utilizam métodos pouco ortodoxos para obter a aprovação. Contudo, 

apesar do barulho que às vezes fazem, esses são uma minoria. A grande maioria convive muito 

bem com esses programas, pois sabe que um veículo mal mantido pode aumentar 

significativamente a emissão de poluentes tóxicos e, também, contribuir para a ocorrência de 

acidentes de trânsito. Essa população sabe que se não houver um esforço coletivo para se 

combater a poluição do ar, os danos para a saúde, para o meio ambiente e para a economia 

serão inevitáveis, resultando em enormes prejuízos à sociedade, como fartamente 

documentado na literatura e registrado pela mídia. 

 

O que esses especialistas provavelmente recomendariam seria a ampliação do programa 

municipal para todo o Estado ou, pelo menos, para as Regiões Metropolitanas e cidades onde 

a circulação intensa de veículos causa impacto negativo na qualidade do ar.  De modo objetivo 

discordariam da proposta de se fazer a inspeção em oficinas mecânicas, que vem sendo 

sugerida por alguns no calor da polêmica instalada, pois a pulverização da inspeção em 

centenas de oficinas mecânicas facilita tremendamente a ocorrência de fraudes para se obter 

a aprovação. O combate a essas fraudes requer fiscalização complexa e cara, que usualmente 

é pouco eficiente e compromete os objetivos fundamentais do programa de se incentivar a 

manutenção preventiva dos veículos. Também sujeita o proprietário do veículo a ser 

facilmente enganado por uma “reprovação fabricada”, seguida de uma proposta de 



substituição de peças e reparos desnecessários, para garantir a aprovação do veículo. Essa 

forma de inspeção desqualifica o programa junto à sociedade, que passa a vê-la como mais 

uma forma de se desperdiçar recursos do povo. Perde-se o rigor, a qualidade e a padronização 

de procedimentos do atual modelo de inspeção, focado em centros especializados nessa 

atividade e que não tem outro interesse além de fazer bem o seu serviço, pois não podem 

desenvolver qualquer outro negócio, especialmente comercializar qualquer tipo de produto ou 

prestar serviços de reparação. Perde-se também a rastreabilidade hoje existente para 

acompanhamento e auditoria dos serviços de inspeção, que inclusive possibilitam a aferição da 

eficácia do programa. Não é por outra razão que diversos países, como o México, que enfrenta 

sérios problemas de poluição do ar e onde a inspeção veicular foi iniciada nas oficinas 

mecânicas, abandonaram esse caminho. Nosso visitante norte-americano nos confidenciaria 

que, lamentavelmente, existem em algumas regiões nos EUA programas de inspeção 

realizados em oficinas, mas que somente são mantidos por questões políticas, para não 

contrariar interesses econômicos locais, apesar dos conhecidos problemas de fraudes. O 

visitante do Japão diria, com orgulho, que em seu país existe um órgão do governo federal 

especialmente constituído em 1999, a Agência Nacional de Inspeção Veicular, para gerenciar 

essa atividade, que lá é feita em caráter nacional e em centros especializados. Não querendo 

ficar para trás, o visitante alemão destacaria que já em 1925 se fazia a inspeção dos veículos da 

época em Berlim em centros especializados e que se tornaram referência mundial. 

 

Outra questão que os visitantes concordariam é que, pelo fato da utilização dos veículos ser 

muito intensa em nosso país, especialmente porque o transporte publico é deficiente, o que 

acarreta maior desgaste dos veículos no uso diário, seria recomendável que a inspeção fosse 

feita anualmente. Reforçariam o argumento dizendo que para se poder usufruir da garantia do 

fabricante de um veículo novo ou mesmo seminovo, é preciso fazer a manutenção nos prazos 

recomendados, o que normalmente ocorre em menos de um ano. 

 

Se perguntados se as metodologias de teste utilizadas na inspeção em São Paulo são as mais 

apropriadas, diriam que uma inspeção deve ser rápida, eficiente, confiável e ter custo baixo e 

que a utilização dos procedimentos recomendados pelo CONAMA atende a esses quesitos. 

Acrescentariam que outros procedimentos de inspeção, como a aferição dos códigos de 

defeitos armazenados no sistema de diagnóstico a bordo dos veículos mais modernos, 

deveriam ser avaliados em complementação à medição dos gases que é feita atualmente. 

Obviamente tudo deveria ser previamente testado e padronizado antes de ser adotado nos 

veículos que possibilitem esse procedimento. 

Ao visitarem um dos centros de inspeção existentes em São Paulo certamente ficariam bem 

impressionados com a organização, limpeza, rapidez e qualidade dos serviços prestados e, ao 

conhecerem os resultados positivos do programa, que em 2011 resultaram em uma poluição 

evitada equivalente àquela obtida pela retirada de circulação de mais de um milhão de 

veículos, se perguntariam: enfim, porque toda essa polêmica se o programa de vocês funciona 

bem?  


