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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA 
RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 004, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 

ESCLARECE SOBRE O USO DE CAPINA QUÍMICA NO MUNICÍPIO. 
O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – COMDEMA, no uso das competências que 
lhe são conferidas pela Lei nº 6.615, de 02 de junho de 1997 e posteriores alterações, tendo em vista o 
disposto em seu Regimento Interno, através do Decreto nº 18.014 de 05 de abril de 2018 e 
Considerando Nota da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 15 de janeiro de 2010, sobre o 
uso de agrotóxicos em área urbana, em resposta a consulta pública 46/2006, onde esclarece sobre a prática 
da capina química em área urbana. 
Considerando Nota Técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de 06 de julho de 2016 Nº 
04/2016, onde esclarece e reitera sobre capina química em ambientes não agrícolas e que não existe 
proibição para capina química em ambientes não agrícolas em áreas interseccionais ou contidos em 
ambientes urbanos desde que sejam ambientes de acesso restrito e controlado (como: proximidades das 
margens de rodovias, aceiros, ferrovias, metrovias, aeroportos, oleodutos, terminais e sub-estações de 
energia elétrica). 
Considerando, ainda, que é proibida a capina química em ambientes urbanos de livre circulação (praças, 
jardins, logradouros etc.), em que não há meios de assegurar o adequado isolamento. 
Considerando que o artigo 13 da Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, traz que a aplicação de agrotóxicos 
deve ser feita por indicação de profissionais legalmente habilitados, o artigo 64 do Decreto nº 4.074, de 4 de 
janeiro de 2002, que trata das diretrizes quanto a receita agronômica, e a Instrução Normativa SDA Nº 40, de 
11 de outubro de 2018, que estabelece regras complementares a emissão da receita agronômica previsto no 
Decreto Federal 4.074/02; 
Considerando que a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 24 incisos VI e VIII descritos abaixo. 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre: 
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; 
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

RESOLVE: 
Art. 1º – Reitera que no município de São José do Rio Preto nas áreas urbanas de livre circulação como 
(praças, jardins, ruas e avenidas) é proibida a capina química, por se tratar de ambientes que não há meios 
de assegurar o isolamento total da área podendo trazer prejuízos aos moradores, animais, aves e outros que 
por ali podem circular. 
 Art. 2º – Reitera que não existe norma legal que proíba a capina química em ambientes não agrícolas em 
áreas interseccionais ou contidos em ambientes urbanos desde que sejam ambientes de acesso restrito e 
controlado, com facilidade de isolamento quando da aplicação do produto, a aplicação do produto 
agrotóxico deve ser indicada por profissional habilitado conforme Artigo 13 da Lei n. 7802/89 onde deve ser 
indicada a necessidade, pertinência, quantidade e equipamentos adequados de aplicação. 
§ 1º - Alguns produtos agrotóxicos herbicidas de Uso Não Agrícola (NA) são para aplicação em margens de 
rodovias e ferrovias, áreas sob a rede de transmissão elétrica, pátios industriais, oleodutos e aceiros. 
§ 2º - Deverão ser consideradas as áreas de proteção e importância ambiental municipais e áreas de 
mananciais de abastecimento público, definidas pelo Plano Diretor vigente. 
§ 3º - É essencial a utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI adequados para a aplicação dos 
produtos. 
Art. 3º – Reitera que para uso em ambiente urbano a capina química pode ser usada na modalidade de 
jardinagem amadora, ou seja, realizada por meio de produtos, destinados à venda direta ao consumidor, com 
a finalidade de aplicação em jardins residenciais e plantas ornamentais, cultivadas sem fins lucrativos, para o 
controle de pragas e doenças. 
Art. 4º – Deverá ser elaborado um plano de divulgação desta resolução, para ciência, de que o uso da 
capina química quando necessário seja de forma adequada e dentro das normas existentes. 
Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
São José do Rio Preto/SP, 14 de setembro de 2021. 
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