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PROJETO DE LEI Nº 
 

 

Proíbe a comercialização e o uso de cigarros 

eletrônicos no Estado. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA 

 

 

 

Art. 1º - Fica proibida a comercialização e o uso de cigarros eletrônicos no Estado. 

 

 

Art 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 12 de setembro de 2019. 

 

 

 

Doutor Hércules 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Ao contrário dos cigarros convencionais, que queimam tabaco pra gerar  fumo, os cigarros 

eletrônicos vaporizam um líquido, que alguns chamam de e-líquido, e-suco ou e-juice. Esse 

e-líquido é comprado à parte em pequenos frascos (chamados de refills), já havendo no  

mercado mais de 7000 variações de sabores. 

Muitas pessoas acreditam incorretamente que esses e-cigarros produzem vapor de 

água, quando, na verdade, eles criam aerossóis que contêm substâncias químicas nocivas e 

partículas ultrafinas que são inaladas para os pulmões. 

A maior parte dos líquidos à venda são compostos por nicotina, propilenoglicol (glicerol) e 

aromas. Porém, uma grande variedade de outras substâncias já foram identificadas, tais como 

estanho, chumbo, níquel, crômio, nitrosaminas e compostos fenólicos, alguns destes com 

potencial carcinogênico, conforme veremos mais à frente quando formos discutir os 

malefícios dos e-cigarros. 

 O teor de nicotina contido no e-líquido costuma variar de zero até 36 mg/mL. As 

concentrações mais comuns são as de 6 mg/mL, 12 mg/mL, 18 mg/mL ou 24 mg/mL. 

Porém, estudos têm mostrado que o teor de nicotina atestado pelos fabricantes nem sempre é 

confiável, sendo frequentemente maior do que aquele indicado nos rótulos. Há inclusive e -

líquidos que dizem ser livres de nicotina, mas que ao serem analisados, apresentavam 

nicotina no seu conteúdo. 

Se por um lado parece ser verdade que o cigarro eletrônico é menos prejudicial que os 

cigarros convencionais, também é verdade que eles não são de forma alguma produtos 

isentos de riscos à saúde. 

As preocupações com o cigarro eletrônico não estão apenas relacionadas à falta de estudos a 

longo prazo. Algumas das substâncias presentes no e-líquido são sabidamente nocivas. 

 

A nicotina, por exemplo, é uma substância, que além de altamente viciante, também causa 

danos à saúde. Pessoas que fumam cigarros eletrônicos conseguem inalar quantidades de 

nicotina muito parecidas com aquelas inaladas nos cigarros comuns.  

A nicotina está relacionada, entre outros efeitos, a um aumento do risco de even tos 

cardiovasculares, a atraso no desenvolvimento fetal, maior risco de aborto espontâneo, maior 
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risco de parto prematuro e a alterações no desenvolvimento cerebral de jovens e 

adolescentes. 

O consumo agudo de doses elevadas de nicotina tem potencial de intoxicação, provocando 

sintomas que vão desde náuseas e vômitos até convulsões e depressão respiratória, nos casos 

mais graves. Isto é particularmente verdadeiro em crianças, cujo limiar para intoxicação por 

nicotina é bem mais baixo que nos adultos. Já há casos, inclusive, de crianças que morreram 

por envenenamento após usarem os e-cigarros dos pais. Só para se ter uma ideia do risco, a 

dose de nicotina considerada potencialmente fatal para uma criança é de 10 mg. Um refill 

comum de 5 mL de e-líquido na concentração de 18 mg/dL possui 90 mg de nicotina, 9 vezes 

mais que a dose potencialmente fatal. 

Como muitos cigarros eletrônicos são ativados pela inalação, é muito fácil para uma criança, 

querendo imitar os pais, conseguir fumar um cigarro eletrônico.  

Em face do exposto, não é seguro e saudável permitir a venda e o uso dos chamados cigarros 

eletrônicos no Estado, razão pela qual solicito a aprovação do PL em epígrafe aos meus nobres 

pares. 

 

 

Sala das Sessões, 14 de setembro de 2019. 

 

 

Doutor Hércules 

Deputado Estadual  
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