São Paulo, 03 de maio de 2017

Ref. AFEEVAS/2017/E025

Exma. Dra. Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo
Presidente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede - CEP 70818-900 – Brasília - DF
Ref.: Consulta Pública sobre Controle de Emissões de Gases de Efeito Estufa por
Veículos Automotores Novos

Prezada Dra. Suely Mara Vaz Guimarães de Araújo

Em atenção à Consulta Pública Controle de Emissões de Gases de Efeito
Estufa por Veículos Automotores Novos, publicada no sitio do Ibama em
10/04/2018 (http://www.ibama.gov.br/notas/1410-consulta-publica-sobre-controlede-emissoes-de-gases-de-efeito-estufa-por-veiculos-automotores) a Associação
dos Fabricantes de Equipamentos para Controle de Emissões Veiculares da
América do Sul – AFEEVAS apresenta abaixo as suas considerações e
recomendações em complementação àquelas encaminhadas por meio do
formulário de contribuição:
A proposta de controle da emissão de gases de efeito estufa (GEE)
apresenta méritos, é oportuna e está em linha com os objetivos nacionais e
internacionais para a mitigação desses gases. Contudo, como a proposta não
vem acompanhada do necessário embasamento técnico e justificativa, não é
possível avaliar a viabilidade técnica da adoção dos limites propostos, fatos que
devem ser devidamente apresentados pela instituição proponente caso a iniciativa
seja encaminhada ao CONAMA ou a outras instâncias do Governo Federal.
É ainda importante ressaltar que, para que os esforços da engenharia
automotiva possam ser direcionados de forma eficiente e custo-efetiva, há que se
considerar também a necessidade de harmonização dos limites, datas e demais
requisitos propostos por outras iniciativas em desenvolvimento pelo governo
federal, sendo imprescindível que os limites de CO2eq que vierem a vigorar sejam
notadamente compatíveis com as proposições direcionadas para a melhoria da
eficiência energética dos veículos, caso do Programa ROTA 2030.
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Com estas considerações e recomendações, a AFEEVAS espera contribuir
para a regulamentação do controle dos gases de efeito estufa e, apresentando
nossos protestos de elevada estima e admiração, nos colocamos à disposição
para discutir e participar da formulação das novas propostas e suas respectivas
justificativas.
Atenciosamente,

Stephan Blumrich
Presidente do Conselho Diretor
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