
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo

PROJETO DE LEI Nº 318/2009
Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  dos  postos  de  combustíveis,

lava-rápidos,  transportadoras  e  empresas  de  ônibus  urbanos
intermunicipais e interestaduais, localizados no Estado do Espírito Santo,
a  instalarem  equipamentos  de  tratamento  e  reutilização  da  água  usada
na lavagem de veículos.

 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA:

 
Artigo  1º  -  Os  postos  de  combustíveis,  lava-rápidos,  transportadoras  e  empresas  de
ônibus urbanos intermunicipais e interestaduais, instalados no Estado do Espírito Santo
deverão instalar equipamentos para tratamento e reutilização da água usada na lavagem
de veículos. 
Parágrafo único. A instalação dos equipamentos previstos no caput deste artigo será de
competência e responsabilidade do proprietário do estabelecimento. 
Artigo  2º  -  Os  estabelecimentos  citados  nesta  lei  terão  prazo  de  180  dias,  a  partir  da
publicação  desta  lei,  para  implantação  e  aplicação  do  sistema  de  tratamento  e
reutilização da água. 
Artigo 3º - A infração às disposições da presente Lei acarretará ao responsável infrator a
imposição de sanções por parte do órgão fiscalizador do Governo do Estado. 
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 
   
Sala das Sessões, 29 de junho de 2009
 

GIULIANO DOS ANJOS
Deputado Estadual (DEM)

 

 



Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo

JUSTIFICATIVA
 

A presente propositura tem o escopo de obrigar os postos de combustíveis, lava-rápidos,
transportadoras  e  empresas  de  ônibus  urbanos  intermunicipais  e  interestaduais,
localizados  no  Estado  do  Espírito  Santo,  a  instalarem  equipamentos  de  tratamento  e
reutilização da água usada na lavagem de veículos. 
A reutilização ou reuso de água não é um conceito novo e tem sido praticado em todo o
mundo  há  muitos  anos.  Contudo,  a  demanda  crescente  por  água  tem  feito  do  reuso
planejado  da  água  um  tema  atual  e  de  grande  importância.  Neste  sentido,  deve-se
considerar o reuso de água como parte de uma atividade mais abrangente: a necessidade
do uso racional ou eficiente da água, o qual compreende também o controle de perdas e
desperdícios, e a minimização da produção de resíduos e do consumo de água.
Sendo assim, o reuso de água para lavagem de veículos pode colaborar com o aumento
da oferta de água potável para o abastecimento da população. Pesquisas apontam que os
sistemas  de  reuso  geram  uma  economia  de  até  80%  de  água.  Estudos  mostram  que  a
água,  após  tratamento  adequado,  pode  ser  usada  até  seis  vezes  sem  prejudicar  os
veículos. 
Diante  de  todo  o  exposto  e,  considerando  o  legítimo  interesse  público  da  proposição,
esperamos contar com o apoio dos ilustres Pares, na sua aprovação.

 
Sala das Sessões, 29 de junho de 2009
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