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PROJETO DE LEI Nº               /2019 

 

  
 

 
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO DECRETA: 

 

Art. 1º – Os trens de carga que trafegarem pelo Estado do Espirito Santo deverão 

instalar proteção nos vagões abertos que transportarem minério de ferro. 

Parágrafo Único: A cobertura de que trata o caput deste artigo deverá ser feita por 

lonas ou material semelhante que impeça o derramamento do material transportado ou 

a dispersão de partículas na atmosfera. 

Art. 2º – O descumprimento do disposto na presente Lei sujeitará os infratores à multa 

de 500 VRTE-ES por vagão irregular. 

Parágrafo Único: Em caso de reincidência a multa de que trata o caput deste artigo 

será aplicada em dobro. 

Art. 3º – A obrigação de que trata a presente Lei não exime o transportador de outras 

medidas ambientais dispostas em lei específica.  

Art. 6º – O Poder Executivo poderá celebrar convênios com os Municípios com linha 

férrea em seu território para fortalecer o cumprimento desta Lei. 

Art. 7º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2019. 

 

 
Marcos Garcia 

Deputado Estadual - PV 
 
 
 
 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de 

vagões de carga que trafeguem pelos Municípios do 

Estado do Espirito Santo e dá outras providências.  
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JUSTIFICATIVA 
 
 
 

O transporte ferroviário de cargas no Estado do Espirito Santo é um dos principais 

meios de escoamento da produção de minério para os portos capixabas, que é, por sua 

vez, a principal carga transportada em vagões pelo Brasil. Ocorre que o derramamento 

de cargas ao longo do trecho ferroviário causa dano ao meio ambiente, visto que, em 

sua maioria, as linhas férreas cruzam as áreas rurais do estado do Espirito Santo, além 

de contribuir com a emissão de partículas de minério de ferro suspensas no ar.  

A Constituição Federal, em seu artigo 24, ao dispor da competência concorrente entre 

União, Estados e Distrito Federal, estabeleceu ser competência concorrente entre 

estes Entes Federados legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, 

ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 

paisagístico, além de também a eles competir concorrentemente legislar sobre 

florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição.  

Assim, ao obrigar a cobertura dos vagões de minério de ferro, a presente proposta tem 

por objetivo principal a preservação do ambiente e evitar maiores danos à região de 

rural do Estado e ao ar que respiramos. 

Com a supracitada justificativa, apresento o presente Projeto de Lei, e peço, desde 

logo, o apoio dos nobres pares para aprovação da proposição.  

 

 

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2019. 

 
 
 

Marcos Garcia 
Deputado Estadual - PV 
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