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PROJETO DE LEI Nº           /2019 

 

Proíbe a utilização do material poliuretano e outros 

similares no revestimento das estruturas das edificações 

públicas e privadas de uso coletivo localizados no âmbito 

do estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

DECRETA 

 

Art. 1º - Fica proibida a utilização de poliuretano e outros similares, que submetidos a 

calor intenso, emitam o gás cianeto, no revestimento das edificações públicas e privadas de uso 

coletivo, localizados no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Paragrafo único. Para fins desta lei, consideram-se edificações de uso coletivo, qualquer 

estabelecimento, prédio ou construção em geral, público ou privado, cujo uso se dá em ambientes 

fechados. 

 

Art. 3º - O descumprimento do previsto nesta Lei sujeitará o infrator as seguintes 

penalidades: 

 

I - multa no valor de 5.000 (cinco mil) VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual; 

 

II – em caso de reincidência, o pagamento em dobro da multa no valor previsto no inciso 

anterior e cassação de alvará de funcionamento, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades 

cabíveis. 

 

Art. 4º - O Poder Executivo, através dos órgãos competentes, poderá regulamentar a 

presente Lei, determinando a forma de fiscalização do seu cumprimento e a destinação da multa.  

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2019. 
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Deputado Estadual - DC 

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 
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JUSTIFICATIVA 

Este projeto visa proibir o uso do poliuretano ou similares, que emitam o gás cianeto 

quando submetidos ao calor intenso, nos revestimentos das edificações públicas ou privadas de 

uso coletivo no Estado do Espírito Santo. 

 

 O poliuretano é um grupo de polímeros termoplásticos sob forma de esponjas, resinas ou 

borrachas, muito utilizado como isolante térmico, acústico e também como adesivo, porém, é um 

material altamente inflamável e sua queima libera um gás extremamente nocivo a saúde humana: 

o cianeto. 

 

Tal composto tem um histórico de uso peculiar, pois além de ser empregado como 

composto químico, foi empregado como arma química, como agente para suicídio, para 

extermínio de pessoas além de provocar diversos casos de intoxicação em incêndios, como o 

incêndio da Boate Kiss em Santa Maria (RS), ocorrido no dia 27 de janeiro de 2013, onde 243 

pessoas, entre elas 20 trabalhadores, morreram após inalação da fumaça tóxica produzida pela 

queima da espuma de poliuretano usada no isolamento acústico do estabelecimento, além disso, o 

Cianeto é o mesmo composto usado pelos nazistas nas câmaras de gás durante a  2ª Guerra 

Mundial para ceifar vidas nos campos de extermínio. 

 

Recentemente, fomos devastados com a notícia de mais uma tragédia, ocorrida no Centro 

de Treinamento do Clube de Futebol do Flamengo, especificamente no alojamento de jogadores 

da base do clube. O local pegou fogo e segundo informações prestadas por peritos, o incêndio 

ocorreu devido um curto circuito no ar-condicionado do alojamento. Foram 10 mortes. Jovens 

jogadores de futebol entre 14 e 16 anos tiveram seus sonhos interrompidos por essa tragédia.  

 

No caso, o clube admitiu a existência de poliuretano entre as chapas metálicas do 

alojamento onde estavam os atletas mortos no Ninho do Urubu e, segundo especialistas, o gás 

tóxico emitido pela queima do revestimento pode ter causado a intoxicação dos adolescentes que 

dormiam e impediu a reação dos atletas. 

 

Por fim, diante da necessidade de evitar novas tragédias devido a toxidade do gás emitido 

pela queima do poliuretano e dada a relevância do tema, é que ora apresentamos esta proposição, 

esperando contar com o indispensável apoio dos nossos ilustres pares para a sua aprovação. 

 

Palácio Domingos Martins, Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2019. 
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Deputado Estadual - DC 

Presidente da Comissão de Finanças 

Subcorregedor Geral 

Membro Efetivo da Comissão de Defesa do Consumidor 

Membro Efetivo da Comissão de Segurança 

Identificador: 370032003200380033003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

Gabinete do Deputado Euclério Sampaio 

 

Av. Américo Buaiz, nº 205 – 5º andar – Gab. 504                                                                                                                                                                     

Enseada do Suá – CEP 29.050-950 – Vitória – ES 
eucleriosampaio@al.es.gov.br 

 

 

 

 

 

Identificador: 370032003200380033003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-02-15T16:34:48-0200




