
Denuncie veículos com 
excesso de fumaça preta.

Disque
Ambiente

0800 113560
Ou pelos sites:

www.cetesb.sp.gov.br
www.ambiente.sp.gov.br

Mantendo seu veículo a diesel 
regulado, conforme recomendado 
pelo fabricante, ele não vai emitir 
a fumaça preta e outros poluentes 
que podem ser constatados pelo 
Opacímetro, equipamento que 
também pode ser usado pela CETESB 
na fiscalização de emissão de 
fumaça.

Além do Opacímetro, intensificamos 
também nas rodovias a fiscalização 
de emissão de fumaça preta  com 
a Escala de Ringelmann, cartela 
com cinco tonalidades de cinza 
progressivamente mais escuras, 
utilizada há mais de 30 anos para 
medir a quantidade de fumaça preta 
expelida na queima do diesel.

A multa é de (60 UFESPs) aos 
veículos que  emitem fumaça em 
excesso. Se você foi multado, poderá 
solicitar a redução de 70% do valor 
da multa se fizer a regulagem  numa 
oficina cadastrada no PMMVD 
- Programa para Melhoraria da 
Manutenção de Veículos a Diesel.
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Ajude São Paulo a 
respirar melhor.
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A regulagem do veículo 
diminui o consumo de 
combustível, prolonga 
a vida útil do motor, 
economiza dinheiro 
e ajuda a melhorar a 
qualidade do ar.

Participe da Operação 
Inverno! Contribua 
para melhorar a 
qualidade do ar que 
todos respiram.

Ajude a combater a 
poluição do ar:
•  Mantenha o motor do 

veículo regulado conforme 
recomendação do fabricante

•  Faça revisão preventiva

•  Mantenha o sistema de 
escapamento em ordem

•  Abasteça com combustível de          
boa qualidade

•  Não acelere sem necessidade e   
evite excesso de carga

•  Fique de olho na pressão dos 
pneus 

•  Desligue o motor quando 
estacionar: o gasto em um ano 
pode chegar a três mil litros de 
diesel, que vão se transformar 
em toneladas de poluentes 
tóxicos na atmosfera.

•  Não quebre o lacre da bomba 
injetora, pois aumenta o 
consumo de combustível e a 
emissão de poluentes.

•  Leve o seu veículo para uma 
oficina sempre que perceber 
fumaça visível saindo do 
escapamento.

Operação Inverno: 
Regule seu veículo
e ajude São Paulo
a respirar melhor.
Ônibus, caminhões, caminhonetes, 
automóveis e motocicletas sempre 
lançam poluentes no ar, e mais ainda 
quando desregulados. 

Os veículos a diesel emitem 
principalmente fumaça preta, 
formada por partículas tóxicas 
muito pequenas que penetram nos 
pulmões, provocando irritações, 
alergias, doenças do coração e até 
câncer. As crianças e os idosos são os 
que mais sofrem com isso. 

Por isso, é muito importante que o 
motor do seu veículo esteja sempre 
bem regulado. E isso é um cuidado 
que precisa ser redobrado no 
inverno, quando a falta de chuvas 
e de ventos, junto com a inversão 
térmica, faz com que os poluentes 
fiquem mais concentrados no ar que 
respiramos.


