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PROJETO DE LEI Nº                  /2020 

 

 

Proíbe a criação de peixes com finalidade comercial 
em lagos e lagoas sob domínio do Espírito Santo e dá 
outras providências.  

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

 

Art. 1º - Fica proibida a criação de peixes com finalidade comercial em lagos e lagoas 
sob domínio do Estado do Espírito Santo. 

Art. 2º - O descumprimento do estabelecido na presente Lei sujeitará o infrator à 
penalidade de multa no valor de 1.000 (mil) a 10.000 (dez mil) VRTE, em conformidade 
com o porte e capacidade de impacto promovido pelo Autuado.  

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV 
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JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente, o Decreto Nº 3831-R, de 09 de julho de 2015, que trata do licenciamento 

ambiental das atividades de aquicultura no âmbito do Estado do Espírito Santo, prevê as 

modalidades de licenciamento ambiental por procedimento simplificado e ordinário e, 

ainda, a dispensa de licenciamento ambiental para casos específicos que atendam a 

alguns critérios de porte, construção e localização previamente definidos. 

As atividades aquícolas não são consideradas de impacto ambiental local, motivo pelo 

qual tanto seu licenciamento quanto a dispensa de licenciamento são geridos pelo IEMA. 

Dessa forma, a criação de peixes em lagos e lagos sob domínio do Estado é permitida 

mediante a emissão de licenciamento ambiental específica para a atividade junto ao 

IEMA ou a verificação de sua condição de dispensa.  

No entanto, a segurança concedida por esta licença vem sendo objeto de 

questionamento pela população, já que, recentemente, em uma lagoa situada no norte do 

Estado, vários peixes nativos morreram sem uma explicação plausível. Acredita-se que o 

acúmulo de matéria orgânica ali depositada foi a responsável pelo evidente 

desequilíbrio ambiental que vitimou fatalmente vários peixes da lagoa, causando revolta 

aos locais. Referida matéria orgânica seria oriunda da criação de tilápias naquela lagoa.  

Ciente disso, há a necessidade de melhor análise dos impactos ambientais causados pela 

atividade e, até que isso seja devidamente auferido, necessária se faz a proibição da 

atividade, por se tratar o equilíbrio ambiental de uma prioridade que não pode ser 

ameaçada por interesses particulares.  

Com base nessas razões, fundamentamos e apresentamos este Projeto de Lei e 

solicitamos aos nobres pares que deliberem pela sua aprovação. 

 

Sala das Sessões, 03 de agosto de 2020. 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual – PV  
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