PROJETO DE LEI Nº

, DE 2017

(Do Sr. VENEZIANO VITAL DO RÊGO)

Dispõe sobre penalidade a quem lança
nas águas lixo plástico de embarcações.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se à Lei nº 9.537, de 11 de dezembro de
1997, o seguinte art. 25-A:
“Art. 25-A. O lançamento nas águas de lixo plástico de
embarcações sujeitara o comandante à suspensão do certificado de
habilitação.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A poluição das águas por plástico é um grave problema
ambiental. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, “apesar de décadas
de esforços para prevenir e reduzir o lixo no mar há evidências de que o
problema é persistente e continua a crescer. Estudos apontam que bilhões de
toneladas de lixo são jogados nos oceanos todos os anos. Esses resíduos
possuem grande capacidade de dispersão por ondas, correntes e ventos,
podendo ser encontrados no meio dos oceanos e em áreas remotas. O
problema, contudo, se torna mais aparente nas zonas costeiras, onde as
atividades humanas estão concentradas, já que o Brasil possui mais de 8.500
km de costa, 395 municípios distribuídos em 17 estados costeiros e
aproximadamente 25% da população residente na zona costeira.
Matéria recente da BBC informa que apenas de lixo plástico
são lançados nos oceanos anualmente cerca de 8 bilhões de toneladas. “Essa
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quantidade poderia cobrir 34 vezes toda a área da ilha de Manhattan, em Nova
York, com uma camada de lixo à altura dos joelhos de uma pessoa. Além
disso, supera de 20 a 2 mil vezes os cálculos anteriores sobre a massa de
plástico levada pelas correntes oceânicas.”
De acordo com a Agência Europeia do Ambiente, “A produção
em massa de plásticos começou na década de 1950 e aumentou
exponencialmente de 1,5 milhões de toneladas por ano até ao atual nível de
280 milhões de toneladas anuais. Cerca de um terço da produção atual é
constituído

por

embalagens

descartáveis

que

são

deitadas

fora

aproximadamente um ano após terem sido produzidas.
Em virtude da sua dimensão e prevalência, os animais
marinhos e as aves marinhas confundem o lixo marinho com alimento. Mais de
40 % das espécies de baleias, golfinhos e toninhas atualmente existentes,
todas as espécies de tartarugas marinhas e cerca de 36 % das espécies de
aves marinhas ingeriram lixo marinho. Essa ingestão não se limita a um ou dois
indivíduos, afetando cardumes de peixes e bandos de aves marinhas.
Um estômago cheio de plástico indigerível pode impedir o
animal de se alimentar, levando-o a morrer de fome. As substâncias químicas
presentes nos plásticos também podem atuar como venenos e, dependendo da
dose, podem enfraquecer o animal de forma permanente ou matá-lo.
Os pedaços de plástico de maior dimensão também constituem
uma ameaça para os animais marinhos. Muitas espécies, nomeadamente
focas, golfinhos e tartarugas marinhas, podem enredar-se nos detritos de
plástico, bem como nas redes de pesca e nas linhas perdidas no mar. A maior
parte dos animais que ficam enredados não sobrevive, visto que não
conseguem subir à superfície das águas para respirar, fugir dos predadores e
alimentar-se.”
Nosso objetivo com a presente proposição é contribuir para
reduzir o problema da poluição das águas pelo lixo plástico.
Sala das Sessões, em

de

de 2017.
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