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TORNA OBRIGATÓRIA A COLETA E DESTINAÇÃO 

FINAL PELOS REVENDEDORES DE BEBIDAS EM 

GARRAFAS DE VIDRO DO TIPO NÃO RETORNÁVEIS, 

NA FORMA QUE ESPECIFICA. 

 

PROJETO DE LEI Nº.:            /2019 

         

Art. 1º Esta Lei regulamenta, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a coleta, 

reutilização e destinação final, inclusive através de processos de economia solidária, de 

vasilhames de garrafas de vidro que não se enquadra do tipo retornável. 

 

Art. 2º Todos os estabelecimentos que vendem diretamente para consumo no local, 

produtos que utilizem vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável, ficam 

responsáveis pela coleta desse produto. 

 

§ 1º O recolhimento das garrafas tipo não retornável ficará sob a responsabilidade dos 

fabricantes, podendo os mesmos firmar termo de cooperação com empresas de 

reciclagem, públicas ou privadas, para atender o disposto neste parágrafo. 

  

§ 2º Para cumprimento do disposto neste artigo, os estabelecimentos que vendem 

bebidas em vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável, diretamente para 

consumo no local, ficam obrigados a manter recipientes para a coleta desses produtos, 

em locais visíveis nos pontos de venda, para depósito por parte do consumidor e para 

recolhimento por parte dos fabricantes. 

 

Art. 3º Os supermercados e hipermercados ficam obrigados a manter recipientes para a 

coleta dos vasilhames de garrafas de vidro do tipo não retornável, em locais visíveis, 

para depósito por parte do consumidor e para recolhimento por parte dos fabricantes. 

 

Art. 4º Fica facultado a terceiros, a coleta dos vasilhames de garrafas de vidro não 

retornáveis nos locais de depósito para posterior venda das mesmas aos 

estabelecimentos de reciclagem desse tipo de material. 

 

Art. 5º O não cumprimento do disposto nesta Lei, pelos estabelecimentos acarretará ao 

infrator multa a ser regulamentada pelo Poder Executivo. 
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Art. 6º O Poder Executivo poderá celebrar acordos de parceria entre cooperativas 

populares no campo da economia solidária e empresas especializadas em coleta, 

reciclagem e destinação final das coletas dos vasilhames de garrafas de vidro não 

retornáveis, para o cumprimento da presente Lei. 

 

Art. 7º As indústrias e os estabelecimentos comerciais que vendem diretamente para 

consumo no local terão o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data da publicação 

oficial, para se adequarem ao disposto nesta Lei. 

 

Paragrafo único – Entendam-se como estabelecimentos comerciais os supermercados, 

hipermercados, atacadistas, distribuidoras ou similares. 

 

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a 

partir da data da publicação desta Lei. 

 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor sessenta dias após a sua publicação. 

 

 

Vitoria - ES, 12 de março de 2019. 

 

 

 

ALEXANDRE XAMBINHO 

ALEXANDRE ARAUJO MARÇAL 

DEPUTADO ESTADUAL – REDE 
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JUSTIFICATIVA 

 

Esta propositura objetiva a coleta, reutilização e destinação final de vasilhames de 

garrafas de vidro que não se enquadra do tipo retornável. Tal proposição se dá pela 

ausência de coleta desses materiais pelos estabelecimentos que as comercializam. 

 

Sabemos que, com raras exceções, essas garrafas vão para os aterros sanitários, 

dificultando o processo de decomposição de matérias orgânicas lá depositadas. Saliente-

se que as garrafas de vidro, inclusive as long neck, têm sua decomposição dificultada ou 

tempo indefinido, pois impermeabiliza certas camadas do lixo, impedindo a circulação 

de gases e líquidos. 

Na contramão do restante do mundo, o Brasil pouco investe em ações efetivas para 

reciclar esse tipo de tipo de material e com isso o país está diante de um incremento de 

mais de 100% na produção de vasilhames de vidro. As previsões mais otimistas 

apontam para a possibilidade de dobrarmos o número de garrafas de vidro jogadas na 

natureza. 

A maior parte das garrafas, sobretudo, as de pequenas dimensões são desprezadas no 

lixo e terminam entupindo bueiros e poluindo lagos e rios. Uma saída, senão a única 

para evitar a poluição, está na reutilização desse tipo de material. 

A norma que propomos com este projeto segue o exemplo de alguns países que estão 

bem avançados no tratamento de seus resíduos sólidos. Na Europa, podemos destacar a 

Dinamarca, que já impôs barreiras para a produção de embalagens não retornáveis para 

bebidas alcoólicas há mais de uma década.  

Destarte, não tenho dúvidas, que com essa Lei, estaremos dando uma grande 

contribuição para o meio ambiente e melhorando a qualidade de vida nas cidades. 

Diante do exposto, solicito aos demais pares a aprovação do presente projeto. 
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