CAPINA QUÍMICA
EM ÁREA URBANA
Expõe a população ao
risco de intoxicação,
além de contaminar a
fauna e a flora local.
Por isso, NÃO é permitida.

Para orientar municípios de
todo país sobre os perigos do
uso
de
agrotóxicos
nas
cidades, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA)
publicou, em 15 de janeiro de
2010, uma Nota Técnica sobre o
tema. para lê-la por completo,
acesse:

A prática da capina química em
área urbana NÃO está autorizada
pela ANVISA
ou por qualquer outro órgão, NÃO
havendo nenhum produto
agrotóxico registrado para tal
finalidade.
Denuncie essa prática ilegal para:

www.petuffs.wix.com/agroecologia

no link “clique aqui e saiba
mais sobre agroecologia e
políticas públicas”.

•

Ministério Público – estado do
Paraná: www.mppr.mp.br

•

Secretaria Estadual do Meio
Ambiente - estado do Paraná:
www.meioambiente.pr.gov.br

•

Secretaria Estadual da Saúde
estado
do
Paraná:
www.saude.pr.gov.br

Dentro dos sites procure e acesse
a aba “Fale Conosco”.

Não há nenhuma
recomendação técnica segura
que permita a aplicação de
agrotóxicos em área urbana.

Fotos tiradas em Laranjeiras do Sul – PR,
2014/2015.. Ilustração de fundo: Geisieli
Bortoluzzi (Colégio Est. Porto Santana – Porto
Barreiro/PR). Edição 2013 do concurso de
desenho da campanha nacional contra os
agrotóxicos e pela vida.

CAPINA QUÍMICA em área
urbana é a prática ilegal de
utilização de agrotóxicos
(herbicidas) para inibir o
crescimento de vegetação
indesejada
(“matar
o
mato”) em ruas, calçadas,
praças e parques das
cidades.
AGROTÓXICOS
(também
chamado
de
veneno,
produto químico, defensivo
agrícola) são perigosos e
sua utilização, mesmo no
meio rural, deve ser feita
com muito controle. Não
apenas
durante
a
aplicação, mas também
com o isolamento da área
onde foi aplicado (ninguém
deve entrar na área sem
equipamentos de proteção
individual por pelo menos
24 horas).

Nas cidades, NÃO HÁ como
isolar a área por pelo
menos
24
horas
e
assegurar que toda a
população
seja
adequadamente
avisada
sobre os riscos que corre
ao
penetrar
em
um
ambiente com agrotóxicos.

Mesmo os agrotóxicos registrados
pelo IBAMA como de uso NãoAgrícola NÃO podem ser utilizados
em área urbana. Apenas podem ser
aplicados em florestas nativas,
em ambientes hídricos (quando
assim constar no rótulo) em vias
férreas e sob linhas de transmissão.

ALGUNS RISCOS
Quando
chove,
pode
ocorrer a formação de
poças e acúmulo de água
com altas concentrações
de agrotóxicos.
Crianças, em particular, são
mais
sujeitas
às
intoxicações em razão do
seu baixo peso e hábitos,
como o uso de espaços
públicos
para
brincar,
contato com o solo e poças
de água como diversão.

Cães,
gatos,
cavalos,
pássaros e outros animais
podem
ser
intoxicados
bebendo água contaminada
ou
comendo
capim,
sementes
e
alimentos,
contaminados, espalhados
nas ruas.

