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COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

Projeto de Lei nº 135/2018 

Autor: Deputado Estadual Sérgio Majeski 

Assunto: Altera a Lei nº 9.462, de 11 de junho de 2010, que instituiu o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação – SISEUC, para criar a categoria de 

Unidade de Conservação denominada Estrada-Parque Estadual. 

 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de parecer a ser elaborado por esta Comissão em que se 

analisa o mérito do Projeto de Lei nº 135/2018 proposto pelo Exmo. Deputado 

Estadual Sérgio Majeski, nos termos do disposto no Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução no. 2.700/2009). 

Em linhas gerais, a presente proposição visa alterar a Lei nº 9.462, de 

11 de junho de 2010, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

– SISEUC, para criar a categoria de Unidade de Conservação denominada Estrada-

Parque Estadual. 

A matéria foi protocolada no dia 21.05.2018. Lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 22.05.2018, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora proferiu 

despacho denegatório, com fulcro no art. 143, VIII do Regimento Interno da Casa 

(Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, por entender, a 

priori, existir manifesta inconstitucionalidade na proposição, por afronta ao art. 63, 

parágrafo único, III e VI e 91, I da CE/1989. 

Na sequência, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, parágrafo 

único do Regimento Interno.  
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Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de 

publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – DPL. Não consta, ainda, 

estudo de técnica legislativa elaborado pela Diretoria de Redação. 

Na análise do recurso do autor, a Procuradoria da ALES opinou de 

maneira convergente pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 

legislativa da matéria e pela consequente rejeição do despacho denegatório (parecer 

técnico e despachos às fls. 19/25, 32/35 e 52, respectivamente). 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, em 

seu Parecer no. 322/2018, foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa da matéria e pela consequente rejeição do despacho denegatório, 

determinando a tramitação regular da matéria (fls 92/99 dos autos). Este Parecer foi 

publicado no DPL de 03.12.2018 e aprovado em Plenário, no expediente da 26.ª 

Sessão Ordinária do dia 15.04.2019, após arquivamento do processo na forma do art. 

147 do Regimento Interno e seu desarquivamento conforme Req. nr. 33/2019.  

Seguindo a tramitação regular após a rejeição do despacho 

denegatório, a matéria recebeu novo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 

Serviço Público e Redação pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa – Parecer no. 161/2022, conforme ata às fls. 204/206 dos autos.  

Em seguida, a propositura veio a esta Comissão de Proteção ao Meio 

Ambiente e aos Animais para exame e parecer, na forma do disposto no art. 46 e 

incisos do Regimento Interno desta Casa (Resolução no. 2.700/2009). 

É o relatório. 

2. PARECER DO RELATOR 

Conforme determina o Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009), o presente parecer irá abordar as matérias atinentes e de competência 
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da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, nos termos do disposto 

no seu art. 46 e incisos, resguardando às demais Comissões a sua competência 

regimentalmente estabelecida. 

Conforme exposto no relatório acima, o Projeto de Lei no. 135/2018 tem 

por objetivo alterar a Lei nº 9.462, de 11 de junho de 2010, que instituiu o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação – SISEUC, para criar a categoria de Unidade 

de Conservação denominada Estrada-Parque Estadual.  

O art. 46, I, III e IV do Regimento Interno da ALES, deixando clara a 

competência desta Comissão para opinamento sobre as presentes proposituras, 

estabelece que: 

Art. 46. À Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais 
compete opinar sobre: (Nova redação dada pela Resolução nº 4.004, 
de 02.07.2015) 
I - medidas legislativas de preservação do meio ambiente e de 
proteção aos animais;  
(...) 
III - conservação do meio ambiente, tendo em vista o uso racional de 
recursos naturais, promovendo palestras, conferências, estudos e 
debates em trabalhos técnicos relativos à poluição ambiental; 
IV – política estadual de proteção ao meio ambiente e aos animais;  

 

Como se depreende da justificativa do autor, a Lei nº 9.985, de 18 de 

junho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza – SNUC, especificamente os Artigos 2º, XIX; 5º, XIII, 6º, Parágrafo único, e 

38, que prescrevem sobre corredores ecológicos, objetivos do SNUC, prevê a 

possibilidade de criação de categorias estaduais para atender peculiaridades 

regionais e responsabilidade civil e jurídica nos casos de ação e omissão. 

As estradas são vetores do desenvolvimento socioeconômico, mas 

também estão entre as maiores causadoras de perda de biodiversidade, 

principalmente por promover a ocupação humana sobre as áreas naturais, 

provocando uma grande perda de habitat. Essa perda é maior do que a área coberta 

pelas próprias estradas, devido ao efeito de borda na floresta (degradação da 
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qualidade da biota na margem da estrada, em razão do aumento do calor, incidência 

de luz, vento e estresse hídrico sobre a vegetação), ao ruído dos veículos sobre os 

órgãos sensoriais da fauna e à poluição do ar, da água e do solos.  

As estradas atuam como barreiras físicas para o movimento dos 

animais, tornando os recursos indispensáveis à sua sobrevivência inacessíveis, como 

alimentos e parceiros reprodutivos, limitando a dispersão de sementes e a 

polinização das plantas pela fauna e limitando o fluxo gênico dos integrantes da biota 

entre os fragmentos florestais. Elas facilitam também a introdução e a invasão de 

espécies exóticas, que concorrem com as espécies nativas e provocam uma enorme 

mortandade de animais silvestres por atropelamento.  

Todos esses efeitos das estradas aumentam os riscos de extinção das 

espécies e impactam negativamente os serviços ecológicos ambientais promovidos 

pela biodiversidade, como a manutenção do clima, da água e dos solos, com 

consequências negativas também para a agricultura, bem-estar e outras 

necessidades humanas.  

No Brasil, as estradas contribuíram para a devastação da Mata 

Atlântica, tornando-a um dos biomas mais ameaçadas do mundo. Ela cobria a 

totalidade do estado do Espírito Santo originalmente. Um dos últimos estados na 

região sudeste a desenvolver sua malha rodoviária, hoje, os remanescentes florestais 

do Espírito Santo são cortados por estradas. Mesmo remanescentes decretados 

como Unidades de Conservação de proteção integral no Espírito Santo são 

ameaçados pela presença de estradas.  

A malha rodoviária capixaba está em processo de expansão e melhorias 

para a atender a demanda de abastecimento agrícola, desenvolvimento humano e 

econômico do estado. Entretanto, para atender essa demanda com atenção às 

questões ambientais, é preciso considerar que o Espírito Santo está no mapa verde 

mundial de serviço ambientais prestados pela sua rica biodiversidade, e que essa 

biodiversidade garante a manutenção do clima, da água e dos solos para produção 
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humana, principalmente agrícola, em nível regional e global. Nesse contexto, são 

extremamente prioritárias para a conservação da biodiversidade, as florestas dos 

tabueiros do norte, das encostas da região centro sul serrana e das montanhas do 

caparaó e as restingas do litoral capixaba.  

O desenvolvimento da malha rodoviária estadual deve incorporar 

conceitos modernos que evitem ou reduzam os impactos provocados. As estradas 

não precisam apenas de melhorias, precisam ser mais modernas ambientalmente.  

Nesse sentido, a proposta de criação de categoria de unidade de 

conservação de uso sustentável Estrada-Parque Estadual mostra-se fundamental. 

Esse dispositivo poderá ser utilizado pelo Espírito Santo na modernização da sua 

malha rodoviária para fomentar o desenvolvimento socioeconômico sustentável, em 

consonância com a conservação da biodiversidade no estado.  

O conceito de estrada-parque é aplicado em outras regiões no mundo, 

principalmente associado ao turismo em lugares com expressiva beleza cênica, 

florística e importância faunística. No Brasil, estados como o AM, MT e TO colocaram 

esse dispositivo em seus sistemas estaduais de unidades de conservação. No 

Espírito Santo, essa implementação trará uma grande inovação para a conservação 

da biodiversidade na região sudeste e Mata Atlântica.  

Considerando as belezas cênicas naturais, ainda guardadas pelo estado 

capixaba, em razão da sua rica biodiversidade e geografia física, além dos aspectos 

históricos e culturais de seu povo, o potencial para instalação de estradas-parque no 

Espírito Santo é grande. Além de estradas e rodovias estaduais e municipais, os 

caminhos e outros tipos de vias que atravessam áreas naturais no estado do estado 

poderão ser enquadradas como Estrada-Parque Estadual.  

Dessa forma, este projeto de lei visa dar maior importância ambiental às 

estradas estaduais e municipais, especialmente aquelas vias com existência de 

alguma infraestrutura e a possibilidade de implementação de melhorias, que cortam 
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regiões de notável beleza natural e que estão localizadas em áreas importantes para 

a conservação da biodiversidade. Além de essencial para a conservação 

biodiversidade e manutenção dos serviços ambientais, a medida ainda poderá dar 

maior segurança às vias e ajudar a promover o desenvolvimento do turismo e 

socioeconômico sustentável do Espírito Santo. 

Isto posto, verifica-se que a proposição legislativa em exame vai ao 

encontro do interesse público, pois objetiva a proteção do meio ambiente, em 

especial no entorno das estradas. 

Assim, conclui-se que o Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do 

Deputado Estadual Sérgio Majeski, deve ser aprovado no exame de mérito, o que 

nos leva a sugerir aos demais membros desta importante Comissão de Proteção ao 

Meio Ambiente e aos Animais a adoção do seguinte: 

PARECER nº               /2022 

  A COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 135/2018, de autoria do Deputado 

Estadual Sérgio Majeski. 

Sala das Comissões, em         de                         de 2022. 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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