
Projeto de lei - dqkn0mu6

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: dqkn0mu6
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
13/02/2019
Projeto de lei nº 46/2019
Protocolo nº 161/2019
Processo nº 123/2019
 

Autor: Dep. Eduardo Botelho

Dispõe  sobre  a  obr igator iedade  dos
estabelecimentos  comerciais  utilizarem
canudos  e  copos  fabricados  com  produtos
biodegradáveis  na  forma  que  menciona.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

       

Art. 1º Os estabelecimentos comerciais, as organizações públicas e privadas, bem como as entidades da
administração direta, autárquica e fundacional de Mato Grosso ficam obrigadas a substituir o consumo de
embalagens descartáveis para consumo de alimentos, incluindo copos e canudos de plástico fornecidos a
título oneroso ou gratuito, por produtos elaborados a partir de materiais biodegradáveis.

Parágrafo único. Para aplicação desta lei entende-se por materiais biodegradáveis, aqueles materiais não
oriundos de polímeros sintéticos fabricados à base de petróleo, elaborados a partir de matérias orgânicas
como fibra naturais celulósicas, amidos de mandioca, bagaço de cana, beterraba, ácido lático, milho e de
soja e outras fibras e materiais orgânicos

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais, as organizações públicas e privadas, bem como as entidades da
administração direta, autárquica e fundacional de Mato Grosso terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para se adequarem.

Art. 3º A fiscalização ficará por conta da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Art. 4º A infração às disposições desta Lei acarretará as seguintes penalidades:

I - na primeira autuação, advertência e intimação para cessar a irregularidade;

II - na segunda autuação, multa e nova intimação para cessar a irregularidade;

III - na terceira autuação, multa no valor do dobro da segunda autuação e fechamento administrativo com a
suspensão do alvará de funcionamento até a regularização;
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IV - desobedecido o fechamento administrativo, será requerida a instauração de inquérito policial, com base
no art. 330 do Código Penal e realizado novo fechamento, com a cassação do alvará de funcionamento.

Parágrafo único. Em qualquer caso será garantida a ampla defesa da imposição da multa ou do fechamento
administrativo.

Art. 5º A multa aplicada será destinada a programas ambientais do Estado de Mato Grosso.

Art. 6º O valor das multas será regulamentado por decreto no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de
sua publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Os canudos são utilizados desde tempos remotos, mas a evolução para os modelos de plástico, atualmente
em uso, foi uma péssima opção, pois trouxe consequências ambientais significativas. Dados históricos
indicam que os primeiros canudos, pequenos tubos que permitem ao usuário consumir mais
convenientemente uma bebida, datam de 3.000 a.C.. Foram feitos pelos sumérios para evitar os subprodutos
sólidos da fermentação da cerveja, que ficavam no fundo do copo. O canudo era, basicamente, um tubo de
ouro enfeitado com pedras preciosas, lembrando a bomba de chimarrão e de tererê utilizada pelos gaúchos.
Em 1800, o canudo de centeio (ou palha) se tornou popular por ser barato e macio. A desvantagem é que ele
se desfazia facilmente com o contato com a água e dava sabor de centeio a todas as bebidas. Para resolver
esse problema, surgiu o canudo de papel, que, em 1888, foi adaptado e patenteado por Marvin C. Stone.
Com a invenção do plástico, os canudinhos passaram a ser feitos em larga escala com o emprego desse
material. Quanto às implicações da utilização de canudos plásticos, cabe anotar que este produto, produzido
a partir de derivados do petróleo, que é fonte de energia não renovável, representa importante parcela de
todo o lixo mundial (aproximadamente 4% de todo o lixo plástico do mundo), e tem sido objeto de diversas
campanhas de preservação ambiental. Composto de materiais não biodegradáveis, esses plásticos
permanecem no meio ambiente por até mil anos após o descarte antes de se degradar, causando diversos
prejuízos ambientais.

Importante mencionar os efeitos pós-consumo. Segundo especialistas, no ambiente marinho, por exemplo,
destino de milhões de toneladas anuais de derivados plásticos, os materiais descartados são afetados por
ações ambientais, como luz, altas temperaturas, diferentes níveis de oxigênio e presença de fatores
abrasivos, como areia, cascalho ou rocha. Isso faz com que esses materiais se fragmentem e passem a ter
aparência de alimento para diversos animais marinhos, causando a morte e interferindo no ciclo reprodutivo
de muitas espécies. Estudos indicam que, se cada cidadão brasileiro usar um canudo plástico por dia, em
um ano terão sido consumidos em torno de 75 trilhões de canudos. Mais de 95% do lixo nas praias é plástico.
Assim como outros resíduos, os produtos acabam no mar, causando piora nos habitat naturais e na saúde
dos animais.

 

De uso individual e efêmero, o canudo plástico é um dos problemas ecológicos contemporâneos mais
urgentes. Se cada Brasileiro usar um canudo plástico por dia, em um ano terão sido consumidos
75.219.722.680 canudos. De fato, mais de 95% do lixo nas praias brasileiras é plástico. Assim como outros
resíduos, eles acabam no mar, causando piora nos habitats naturais e na saúde dos animais, que com
inaudita frequência morrem por ingestão de plástico. A nível internacional, estima-se que os americanos
usem 500 milhões de canudos por dia. De acordo com estudo promovido pelo governo dinamarquês, em
1964 produzíamos 15 milhões de toneladas de plástico; em 2014, foram 311 milhões. A expectativa é dobrar
a quantidade nos próximos 20 anos. Nesse ritmo, os oceanos do planeta terão mais plástico do que peixes,
em peso, até 2050. Disseminado junto com redes de fast food e o delivery de restaurantes, o dano causado
por plásticos vem atraindo a atenção de governos, entidades e diversos agentes da sociedade civil.

A França recentemente anunciou que irá proibir a provisão de copos, taças, pratos e talheres de plástico, a
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menos que mudem substancialmente sua composição química. A Escócia, por sua vez, irá banir cotonetes
de plástico até o fim de 2019. Outras cidades nos Estados Unidos anunciaram medidas similares. O próprio
mercado já promoveu iniciativas nesse sentido, buscando novas fontes e matérias primas renováveis. Não
faltam alternativas para substituir os canudos de plástico. Apesar de muitas vezes desnecessários, canudos
podem também ser feitos de metal - aço inox, entre outros - vidro, papel ou mesmo materiais comestíveis.
Ainda que hoje o preço por unidade seja maior, com o aumento da produção é esperado que os custos
relativos fiquem cada vez menores.

Com a presente proposição, espera-se que novos produtos mais sustentáveis sejam promovidos e, com isso,
Mato Grosso reduza a produção de resíduos danosos ao meio ambiente. Como se vê, o canudo de plástico é
um item a ser evitado. Mesmo quando descartado corretamente, ele pode escapar para a natureza e ser
carregado pela chuva para rios e mares e para outros locais impróprios. Assim, talvez a solução para o
problema não esteja somente em melhorar o uso e fazer o descarte corretamente, mas em reduzir ou cessar
a fabricação do produto tradicional.

Por isso, embora obviamente tudo ajude, a verdadeira mudança deve passar pela conscientização e
sensibilização da população mundial sobre a real necessidade do seu uso, dando-lhe o poder de mudar o
rumo desses negócios que usam produtos prejudiciais, por meio da tomada de decisões mais respeitosas
com o ambiente em que vivemos. As alternativas propostas pelo projeto para substituição do canudo de
plástico estão entre as recomendadas por organizações de pesquisa e de proteção ao ambiente, sendo,
portanto, viáveis e merecedoras de destaque.

 

Diante de todo o exposto e considerando que a Lei Federal no 12.305/2010, que Institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos define que deve ser objetivo das pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou
privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos, entre outros: I - proteção
da saúde pública e da qualidade ambiental; II - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento
dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; e III - estímulo à
adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços; concluímos que a proposta
encontra-se em consonância com tais preceitos.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Fevereiro de 2019

 

Eduardo Botelho
Deputado Estadual
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