
PROJETO DE LEI Nº  412/2008

Obriga os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo a utilizarem para
o acondicionamento de produtos e mercadorias em geral sacolas biodegradáveis ou

oxi-biodegradáveis, na forma que especifica.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA:

Art. 1º Ficam obrigados os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo
a utilizarem para o acondicionamento de produtos e mercadorias em geral, sacolas
biodegradáveis  ou  oxi-biodegradáveis  quando  essas  embalagens  possuírem
finalidade de oferecer transporte dos mesmos para o cliente.

Parágrafo  único.  Entende-se  por  embalagem  plástica  biodegradável  ou
oxi-biodegradável  aquela que apresente degradação natural  ou oxidação acelerada
por  luz  e  calor,  e  posteriormente,  a  possibilidade  de  ser  biodegradada  por
microorganismos e que os resíduos finais tenham menor impacto ao meio ambiente.

Art.  2º  Esta  Lei  restringe-se  as  embalagens  fornecidas  pelos  estabelecimentos
comerciais excetuando-se, portanto, as embalagens originais das mercadorias.

Art. 3º O descumprimento das disposições contidas nesta Lei, acarretará ao infrator
o  pagamento  de  multa  no  valor  de  3.000  (três  mil)  Valores  de   Referência  do
Tesouro Estadual - VRTEs.

Parágrafo único.  Na reincidência, a multa será aplicada em dobro.

 Art.  4º   As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei  correrão  por  conta  de
dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor 180 dias após a data de sua publicação oficial.

Art. 6º Fica revogada a Lei nº 8.745, de 10.12.2007.

Palácio Domingos Martins, 24 de novembro de 2008.

Deputada LUZIA TOLEDO
Presidente da Assembléia Legislativa



JUSTIFICATIVA

Uma fração de 3 a 5% de cada barril de petróleo é utilizada na fabricação
de embalagens plásticas que demoram até 300 anos para se decompor.

As sacolas plásticas para acondicionamento de produtos e mercadorias que
a população compra em estabelecimentos comerciais são em sua maioria fabricadas
de plástico, e as mesmas são utilizadas por muito pouco tempo para o fim a qual se
destinam.

Ao chegar ao local de destino das mercadorias, as sacolas plásticas perdem
imediatamente  sua  função  e  passam  a  ter  dois  destinos  principais:  o  descarte  na
lata de lixo e o uso imediato ou posterior para acondicionamento de outros resíduos
sólidos de produtos do consumo humano.

Sendo  destinada  corretamente  para  um  aterro  sanitário,  esta  sacola
plástica, contendo outros resíduos sólidos ou não, causam um dano menor ao meio
ambiente, porém, quando não destinadas corretamente, acabam por poluir a cidade,
o solo e as águas, produzindo também dano a saúde de animais que confundem a
embalagem com algo comestível.

O ideal parece ser a destinação das sacolas plásticas para o reuso ou para
a  reciclagem,  porém,  esta  não  é  uma  realidade  que  percebemos  viável  em  curto
prazo. O destino das sacolas plásticas em sua grande maioria é o meio ambiente.

A  quantidade  de  sacolas  plásticas  utilizadas  por  cada  pessoa  ao  longo  de
um ano pode ultrapassar facilmente a casa das centenas, pois o hábito de consumo
das  mesmas  é  presente  em  qualquer  estabelecimento  comercial,  mesmo  no
comércio informal.

Estudos  feitos  na  Inglaterra  acusam  que  uma  sacola  plástica  serve,  em
média, somente por 20 minutos para ter outra destinação. Ou seja, o tempo médio
para  se  deslocar  do  estabelecimento  que  a  forneceu  até  o  local  do  uso  da
mercadoria ou produto colocado no interior da mesma. 

O  Brasil  produz  anualmente  210  mil  toneladas  de  plástico  filme  que  é  a
matéria-prima  das  sacolas  plásticas.  E  isso  representa  cerca  de  10%  do  lixo  do
país. 



O  filme  plástico  é  produzido  a  partir  do  petróleo  e  é  poluente  também
durante sua produção. 

Cientistas  brasileiros  do  Instituto  de  Pesquisas  Tecnológicas  da
Universidade de São Paulo (IPT/USP) desenvolveram plástico derivado do açúcar de
cana,  porém,  seu  custo  ainda  é  elevado  para  atuar  como  substituto  dos  plásticos
derivados do petróleo. O plástico originado da cana de açúcar demora cerca de 6 a
12  meses  para  se  degradar,  e  segundo  o  IPT,  somente  1%  do  total  de  plástico
produzido no mundo é composto de matéria biodegradável.

Surgiu no mercado brasileiro um aditivo para tornar o plástico degradável
em menor tempo, podendo inclusive estabelecer a duração para iniciar  o  processo
de  degradação,  utilizando  a  presença  do  oxigênio  e  da  luminosidade  como
catalizador  do  processo.  A  estes  plásticos  foi  dada  a  denominação  de
oxi-biodegradável.

Mesmo não sendo a solução ideal  no  ponto  de  vista  ambiental,  o  plástico
oxi-biodegradável  é  um  avanço  para  minimizar  os  danos  causados  pelas  sacolas
plásticas que produzem entupimento de galerias pluviais, favorecendo o surgimento
de  barreiras  indesejáveis  nos  cursos  d’água,  resultando  em  sérias  enchentes  e
danos para a coletividade.

O custo de produção da sacola plástica oxi-biodegradável altera em muito
pouco  o  valor  da  sacola  plástica  comum,  portanto,  esta  lei  não  causará  impacto
econômico e alcançará em prazo curto um grande benefício para o meio ambiente.

O  passo  maior  que  esta  lei  favorecerá  é  o  estímulo  às  pesquisas  para
surgimento de novos materiais, mais adequados em substituir o plástico comum.

A solicitação para a revogação da Lei Nº 8745, de 10/12/2007, deve-se ao
fato  de  que  desde  a  aprovação  da  Lei  pelo  Exmo.  Sr.  Governador  do  Estado  do
Espírito  Santo,  as  discussões  sobre  o  tema produziram novos  esclarecimentos  e  a
necessidade de refinamento da dita lei, para uma maior compreensão e otimização
da mesma.

Assim sendo, ante a motivação exposta para este Projeto de Lei, pedimos o
voto favorável dos Nobres Membros desta Assembléia,  por se tratar de medida de
relevante interesse público.


