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PROJETO DE LEI Nº ___ / 2019. 
 

Dispõe sobre a proibição do uso de 
insecticidas à base de neonicotinóides nos 
serviços de carro fumacê, nos centros 
urbanos, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica vedada a utilização de insecticidas a base do composto 
neonicotinóides no serviço de Ultra Baixo Volume (UBV) acoplado, conhecido 
popularmente como fumacê, nos centros urbanos no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
  
Parágrafo Único. A proibição disposta no caput tem como objetivo impedir a morte 
de abelhas, visto que os insecticidas à base de neonicotinóides são extremamente 
letais para as colônias, possuindo efeito nocivo sobre polinizadores. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Palácio Domingos Martins, 04 de abril de 2019. 
 
 
 

Fabrício Gandini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 
 
O uso do neonicotinóide, um dos insecticidas mais utilizados no mundo e o mais 
letal contra as abelhas, tem sido constantemente combatido pelos meliponicultores, 
criadores de abelhas nativas do Estado, objetivando proteger as espécies, que são 
polinizadoras importantes para a biodiversidade da Mata Atlântica e produtoras de 
méis de elevado valor nutricional e medicinal. 
  
De acordo com a presente proposta, fica vedada a utilização do neonicotinóide pelo 
serviço de Ultra Baixo Volume (UBV) acoplado, conhecido popularmente como 
fumacê, onde a utilização do insecticidas  é muito comum. 
 
Assim, o objetivo da proibição é impedir a morte de abelhas, visto que os 
insecticidas à base de neonicotinóide são extremamente letais para as colônias, 
razão pela qual todas as nações membros da União Europeia passaram a também 
proibir totalmente seu uso. 
 
O neonicotinóide é uma substância derivada da nicotina e utilizada para controlar 
pragas, mas, diferente de outros, é sistêmica. Colocado na semente, o 
neonicotinóide se espalha por toda a planta: folhas, flores, ramos, raízes, néctar e 
pólen. Por isso, seu efeito é letal para as abelhas, principalmente, os zangões, 
prejudicando sua habilidade para sacudir as flores e provocar a polinização. 
 
Por todo o exposto, submetemos à apreciação desta Casa o presente Projeto de Lei, 
contando, desde já, com indispensável apoio dos nobres pares. 
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