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PROJETO DE LEI Nº 721, DE 2011 
Dep. Edson Pimenta – PcdoB/BA 

 

Obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a 
destinar no mínimo 5% da sua produção de madeira em toras 
para a construção civil, moveleira, construção naval, etc. 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º As empresas e produtores de florestas plantadas ficam obrigadas, no prazo de um ano contado da 
data de entrada em vigor desta lei, a destinar no mínimo 5% (cinco por cento) da sua produção de madeira 
em toras com variedades adaptadas para o setor da construção civil, moveleira, naval, etc. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às empresas com área de florestas plantadas superior a 
cinco mil hectares. 

Art. 2o A infringência ao disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento de multa, conforme 
regulamento. 

Art. 3o Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Justificativa: 
 

Segundo o IBGE, foram produzidos em 2009, com matéria-prima extraída da floresta nativa, 1,6 milhões de 
toneladas de carvão vegetal, 41,4 milhões de m³ de lenha e 15,2 milhões de m³ de madeira em tora. 

Com origem nas florestas plantadas, foram produzidos 3,4 milhões de toneladas de carvão vegetal, 41,5 
milhões de m³ de lenha, e 107,0 milhões de m³ de madeira em tora, sendo que, destas, 65,3 milhões de m³ 
foram destinados para a produção de papel e celulose e 41,7 milhões foram destinados a outras atividades 
(construção civil, movelaria, construção naval, etc.). 

Como se vê, 27% do mercado de produtos florestais destinados a atividades diversas da produção de papel 
e celulose é abastecido por madeira oriunda de floresta nativa. É sabido que grande parte dessa madeira 
tem origem ilegal, e sua extração é feita de forma predatória, causando severos danos ao meio ambiente. 
Uma forma importante de combater esta exploração ilegal e predatória é diminuindo a demanda do mercado 
por madeira de origem nativa. O setor da construção civil pode dar uma importante contribuição nesse 
sentido com a substituição da madeira de floresta nativa pela madeira de floresta plantada. 

Para viabilizar essa substituição, entretanto, é preciso assegurar a oferta de madeira de florestas plantadas 
para o setor da construção civil, por um preço que viabilize economicamente o processo. É provável que 
nos Estados do Sudeste e Sul do Brasil a oferta de madeira plantada para a construção civil seja adequada. 
De acordo com o supracitado estudo do IBGE, os maiores produtores de madeira em tora de floresta 
plantada em 2009 para a construção civil, movelaria, construção naval etc., foram o Paraná, com 12,9 
milhões de m³ (31,1% dos 41,6 milhões m³ produzidos no País); São Paulo, com 8,2 milhões de m³ (20,3%); 
Santa Catarina, com 8,1 milhões de m³ (19,5%); e Rio Grande do Sul, com 4,8 milhões de m³ (11,4%). Veja-
se, todavia, a situação, por exemplo, da Bahia: o Estado é o maior produtor de madeira para papel e 
celulose, com 14,7 milhões de m³, o que representa 22,4% dos 65,3 milhões de m³ produzidos no País 
(seguido do Paraná, com 11,1 milhões de m³ (16,9%); Santa Catarina, com 7,4 milhões de m³ (11,4%); 
Espírito Santo, com 6,1 milhões dem³ (9,3%) e Minas Gerais, com 5,4 milhões de m³ (8,2%)). Entretanto, a 
Bahia produz apenas 1,9 milhões de m³ de madeira em tora para outras finalidades, o que representa 
apenas 4,5% do total produzido no País. 

O objetivo do presente projeto é fomentar a substituição, na construção civil, da madeira em tora oriunda do 
extrativismo por aquela originária de florestas plantadas, contribuindo, desse modo, para a conservação das 
nossas florestas nativas. 

Contamos com o apoio dos nossos ilustres pares nesta Casa para a sua aprovação. 

Sala das Sessões, em de de 2011. 

Deputado EDSON PIMENTA 



AgroLegis – Acompanhamento de Novas Legislações 
Federal  

 

 3 

 

Informações complementares: 
 

Site para consulta da página da Câmara dos Deputados. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=494804 

Ementa: Obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a destinar no mínimo 5% da sua 
produção de madeira em toras para a construção civil, moveleira, construção naval, etc.  

Data de apresentação : 16/03/2011  

Indexação da matéria: Obrigatoriedade, empresa, madeira, floresta plantada, destinação, percentual, 
produção, construção civil, indústria de mobiliário, construção naval. 

Regime de Tramitação: Ordinária  

Forma de Apreciação:  Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

 

Tramitação: 
 

16/03/2011 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 721/2011, pelo Deputado Edson Pimenta (PCdoB-BA), que: 
"Obriga as empresas e produtores de florestas plantadas a destinar no mínimo 5% da sua produção 
de madeira em toras para a construção civil, moveleira, construção naval, etc".  

16/03/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 17/03/11 PÁG 11872 COL 02. Inteiro teor  

25/04/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e  

Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) - Art. 24, II 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Ordinária Inteiro teor  

25/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação do despacho no DCD do dia 26/04/2011  

27/04/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP) 

Encaminhada à publicação. Avulso Inicial  

27/04/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

05/05/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Renato Molling (PP-RS)  

06/05/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 09/05/2011)  

26/05/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) 

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas.  

29/11/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Apresentação do Parecer do Relator n. 1 CDEIC, pelo Deputado Renato Molling (PP-RS). 

Parecer do Relator, Dep. Renato Molling (PP-RS), pela rejeição.  
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07/12/2011 Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC) - 09:30 
Reunião Deliberativa Ordinária  

Aprovado por Unanimidade o Parecer.  

08/12/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Parecer recebido para publicação.  

08/12/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

Recebimento pel a CMADS.  

15/12/2011 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Encaminhada à publicação. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e 
Comércio publicado no DCD de 16/12/11, Letra A.  

16/12/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Designado Relator, Dep. Bernardo Santana de Vasconcellos (PR-MG)  

19/12/2011 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) 

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 20/12/2011)  

08/02/2012 - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.185, DE 2012 
Dep. Salvador Zimbaldi - PDT/SP 

 

Proibição do uso em todo Território Nacional de caixas de 
papelão, para embalar compras de supermercados, 
mercearias, açougues, bares, restaurantes, padarias ou 
qualquer estabelecimento comercial. 

 

 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º - Fica proibida em todo Território Nacional, a utilização de caixas de papelão usadas para embalar 
compras em supermercados, hipermercados, açougues, bares, restaurantes, padarias, congêneres em todo 
e qualquer estabelecimento comercial. 

Art.2º - A empresa que violar ou, de qualquer forma, concorrer para violação do disposto nesta Lei estará 
sujeita à advertência, multa de 10 mil reais, na primeira inflação e dobrando o valor em cada reincidência, 
suspensão da atividade por 5 ( cinco ) dias e fechamento definitivo, conforme as reincidências, a serem 
regulamentadas pelo órgão competente no prazo de 60 (sessenta ) dias da data de sua publicação. 

Art. 3º - Fica estabelecido a nível Nacional a obrigatoriedade de que todos os estabelecimentos recebedores 
das referidas caixas de papelão, que deem a destinação para o processo de reciclagem. 

Art. 4º - Compete aos órgãos federais de fiscalização e de vigilância sanitária, separada e/ou 
conjuntamente, a fiscalização dos cumprimentos desta norma, aplicando as sanções previstas nesta Lei, 
sem prejuízo daquelas previstas na Lei Federal nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigência no prazo de 90 dias, após a sua sanção e publicação, revogadas todas 
as disposições em contrário. 

 

 

Justificativa: 
 

Tem se tornado prática corrente o fornecimento “gratuito” por parte de estabelecimentos comerciais de 
caixas de papelão já utilizadas originalmente para seus clientes transportarem suas compras. O que 
aparentemente pode parecer, à primeira vista, preocupação com o meio ambiente, na verdade é mais uma 
estratégia daqueles estabelecimentos em se livrar do encargo e da responsabilidade de dar destinação 
adequada àquelas caixas. 

O que ocorre, entretanto com a utilização destas caixas de papelão já usadas, é um elevado risco à saúde 
pública, pois estudos científicos mostram que, com relação à contaminação por bactérias, as caixas de 
papelão apresentam maior quantidade de bactérias quando comparadas com outras possibilidades de 
transporte de mercadorias, como por exemplo as sacolas plásticas e com as chamadas ecobags (sacolas 
de pano). 

Nas caixas de papelão foram verificados que 80 % das mostras apresentaram coliformes totais, 62% das 
amostras apresentaram coliformes fecais e 56% Escherichias coli, além de fungos, bolores e leveduras. 

As caixas de papelão revelaram ainda elevadas carga microbiana quando, por exemplo, comparadas às 
sacolas plásticas (cerca de 8x mais para bactérias e 12x mais para bactérias e 12 x mais para fungos ), 
além da presença de 4 bactérias do grupo coliforme e inclusive Escherichia coli. 

Estas contaminações podem ser oriundas da própria matéria prima dessas caixas, mas também das 
condições de armazenamento quando ainda com seus produtos originais ou até mesmo do armazenamento 
nos estoques para seu reaproveitamento. 

As caixas são, em alguns casos, verdadeiros berços de insetos de todo tipo. 
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Some-se ainda às bactérias, fungos carga microbiana, insetos etc., a possibilidade de contato de produtos 
de limpeza armazenados nas caixas de papelão com os alimentos adquiridos e transportados pelo 
consumidor nas mesmas caixas “gratuitamente” fornecidas pelos estabelecimentos. 

Além da séria questão de saúde envolvida na utilização de caixas de papelão, outro ponto relevante é o fato 
de que os estabelecimentos comerciais são responsáveis pelo gerenciamento e destinação adequada dos 
resíduos sólidos gerados pelas suas atividades, e fornecendo para os consumidores as caixas de papelão 
para serem reutilizados, os supermercados está repassando diretamente para o consumidor tal 
responsabilidade, livrando-se do referido encargo. 

Por estas razões é que venho contar com o apoio de meus pares. 

 

Sala das Sessões, 08 de Fevereiro de 2012. 

 

SALVADOR ZIMBALDI 

Deputado Federal – PDT/SP 

 

 

Informações complementares: 
 

Link para consulta no site da Câmara dos Deputados:  

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=534365 

Data de Apresentação: 09/02/2012  

Ementa: Proibição em todo Território Nacional de caixas de papelão, para embalar compras de 
supermercados, mercearias, açougues, bares, restaurantes, padarias ou qualquer estabelecimento 
comercial.  

Indexação: Proibição, utilização, caixa de papelão, consumidor, embalagem, compra, supermercado, 
estabelecimento comercial, obrigatoriedade, destinação, reciclagem. 

 

 

Tramitação: 
 

09/02/2012 - PLENÁRIO (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei n. 3185/2012, pelo Deputado Salvador Zimbaldi (PDT-SP), que: 
"Proibição em todo Território Nacional de caixas de papelão, para embalar compras de 
supermercados, mercearias, açougues, bares, restaurantes, padarias ou qualquer estabelecimento 
comercial".  

09/02/2012 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES (CCP)  

Publicação inicial no DCD do dia 10/02/2012  
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PROJETO DE LEI Nº 5.831, DE 2009 
Dep. Beto Faro - PT /PA 

 

Dispõe sobre a proibição da produção, importação e 
comercialização de embalagens, equipamentos e outros 
produtos para lactentes e crianças da primeira infância que 
contenham em suas composição a substância química 
BISFENOL-A (BPA), e dá outras providências. 

 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1º Fica proibida a produção, importação, comercialização e distribuição gratuita de equipamentos, 
embalagens e outros produtos para lactentes e crianças da primeira infância que contenham em suas 
composição a substância química BISFENOL-A (BPA), 

Art. 2º Cabe a instância máxima do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária regulamentar esta Lei, bem 
como tomar todas as medidas necessárias para seu cumprimento no prazo legal estabelecido. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor em 180 dias após a data de sua publicação. 

 

 

Justificativa: 
 

O Bisfenol A (BPA) é um produto químico geralmente associado a outros produtos para a fabricação de 
plásticos e resinas. Faz parte da composição de policarbonato, um tipo de plástico rígido e transparente 
utilizado em vários recipientes alimentares, notadamente mamadeiras. 

Esta substância tem estado cada vez mais associada a estudos que a relacionam como causadora de uma 
série enormes de problemas à saúde das pessoas. Destacam-se, dentre eles, os distúrbios endócrinos. 
Reforçam-se as evidências acumuladas, que indicam que a saúde dos seres humanos, animais e espécies 
selvagens pode sofrer conseqüências adversas da exposição a produtos químicos presentes no meio 
ambiente e que interagem com o sistema endócrino. 

Nesta linha, foram identificadas relações com disfunções tireoidianas, problemas de comportamento e 
reprodução, alem de distúrbios em fetos e recém-nascidos. 

Ademais, estudos feitos por especialistas em disruptores endócrinos mostram que o BPA pode contribuir 
para o desenvolvimento de tumores mamários (benignos e malignos), diminuir a eficácia dos tratamentos 
quimioterápicos do câncer de mama e de próstata, induzir anormalidades urogenitais em bebês, queda na 
qualidade do sêmen, puberdade precoce nas meninas e desordens metabólicas, incluindo diabetes tipo 2 e 
problemas neurocomportamentais. 

Todo esse verdadeiro arsenal de ameaças à saúde humana tem sido denunciado e muitos setores 
organizados em vários países do mundo têm exigido o estabelecimento de regras claras de proteção, 
especialmente para os recém-nascidos e crianças. 

A primeira grande conquista nesta área veio do Canadá, que, em nome do principio da precaução, proibiu, 
em outubro de 2008, as mamadeiras com BPA. Tal decisão sustentou-se no argumento de que se trata de 
uma substância química tóxica para o homem e para o ambiente, afirmando que a exposição a baixas 
doses de Bisfenol A (BPA), em particular em estágios sensíveis do ciclo biológico, como recém nascidos e 
crianças, pode acarretar modificações permanentes das capacidades hormonais, de desenvolvimento ou 
reprodutivas. 

Ademais, alguns estados americanos seguiram o mesmo caminho e algumas grandes industrias do ramo 
suspenderam a produção e a comercialização de produtos com Bisfenol. No Senado francês tramita 
proposição com o mesmo objetivo. 

Trata-se, assim, de uma tendência internacional, que se contrapõe a aqueles que sustentam que os níveis 
atuais permitidos de Bisfenol, inclusive no Brasil, estão dentro de parâmetros aceitáveis. 
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O objeto da presente proposição é, portanto, proibir, em nome do principio da precaução, o Bisfenol A na 
composição de equipamentos, embalagens e outros produtos para lactentes e crianças da primeira infância. 

Pelo exposto, conclamamos os ilustres pares a apoiar a presente iniciativa. 

 

 

Informações complementares: 
 

Site para consulta no site da Câmara dos Deputados 

http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=446117 

Data de Apresentação: 19/08/2009  

Apreciação: Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II  

Regime de tramitação:  Ordinária  

Situação: CDEIC: Aguardando Designação de Relator. 

Ementa: Dispõe sobre a proibição da produção, importação e comercialização de embalagens, 
equipamentos e outros produtos para lactentes e crianças da primeira infância que contenham em suas 
composição a substância química BISFENOL-A (BPA), e dá outras providências.  

Indexação: Proibição, produto químico, equipamento, embalagem, utilização, recém-nascido, criança, 
regulamentação, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.  

 

 

Tramitação: 
 

19/08/2009 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Projeto de Lei pelo Deputado Beto Faro (PT-PA).   

04/09/2009 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

Às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Seguridade Social e Família 
e Constituição e Justiça e de Cidadania (Art. 54 RICD) Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva 
pelas Comissões - Art. 24 II Regime de Tramitação: Ordinária   

08/09/2009 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Encaminhada à publicação. Publicação Inicial no DCD de 09/09/10 PÁG 47975 COL 02   

10/09/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Recebimento pela CDEIC.  

24/09/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designada Relatora, Dep. Rebecca Garcia (PP-AM)  

25/09/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Prazo para Emendas ao Projeto (5 sessões ordinárias a partir de 28/09/2009)  

07/10/2009 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Não foram apresentadas emendas.  

11/03/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Devolvida sem Manifestação.  

23/03/2010 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio  (CDEIC)  

Designado Relator, Dep. Renato Molling (PP-RS)  
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27/04/2010 - PLENÁRIO  (PLEN)  

Apresentação do Requerimento de Apensação n. 6708/2010, pelo Deputado Renato Molling (PP-
RS), que: "Requer a apensação do Projeto de Lei nº 6388/2009 ao Projeto de Lei nº 
5831/2009".(íntegra)   

03/05/2010 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados  (MESA)  

DESPACHO EXARADO AO REQUERIMENTO N.º 6.708, DE 2010: "DEFIRO a apensação do PL 
n. 6.388/2009 ao PL 5.831/2009, nos termos do art. 142, do RICD. Oficie-se. Publique-se."(íntegra)   

04/05/2010 - COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES  (CCP)  

Memorando n.º 100/10 à CDEIC solicitando a apensação do PL 6388/09 ao PL 5831/09.(íntegra)   

31/01/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA )  

Arquivado nos termos do Artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Publicação 
no DCD do dia 01/02/2011 - Suplemento ao nº 14.  

01/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apresentação do REQ 603/2011, pelo Dep. Beto Faro, que solicita o desarquivamento de 
proposição.  

04/03/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Desarquivado nos termos do Artigo 105 do RICD, em conformidade com o despacho exarado no 
REQ-603/2011. 

DCD de 05/03/11 PÁG 10811 COL 01. 

18/03/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD (5 sessões ordinárias a partir de 
21/03/2011)  

05/04/2011 - Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio (CDEIC)  

Encerrado o prazo para emendas ao projeto. Foi apresentada uma emenda.  

12/05/2011 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se a este o PL-1197/2011. 

14/02/2012 - Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (MESA)  

Apense-se ao PL 3075/2011. 

Proposição Sujeita à Apreciação Conclusiva pelas Comissões - Art. 24 II 

Regime de Tramitação: Prioridade.   

 


