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Apresentação
Os produtores rurais brasileiros mostram diariamente sua competência na
produção de alimentos e na preservação ambiental. Com a eficiência da nossa
agropecuária, o Brasil colhe sucessivos bons resultados na economia. O setor é
responsável por um terço do Produto Interno Bruto (PIB), um terço dos empregos
gerados no país e por um terço das receitas das nossas exportações.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) contribui para a pujança do
campo brasileiro. Nossos cursos de Formação Profissional e Promoção Social,
voltados para 300 ocupações do campo, aperfeiçoam conhecimentos, habilidades
e atitudes de homens e mulheres do Brasil rural.
As cartilhas da coleção SENAR são o complemento fundamental para fixação da
aprendizagem construída nesses processos e representam fonte permanente
de consulta e referência. São elaboradas pensando exclusivamente em você,
que trabalha no campo. Seu conteúdo, fotos e ilustrações traduzem todo o
conhecimento acadêmico e prático em soluções para os desafios que enfrenta
diariamente na lida do campo.
Desde que foi criado, o SENAR vem mobilizando esforços e reunindo experiências
para oferecer serviços educacionais de qualidade. Capacitamos quem trabalha
na produção rural para que alcance cada vez maior eficiência, gerenciando com
competência suas atividades, com tecnologia adequada, segurança e respeito ao
meio ambiente.
Desejamos que sua participação neste treinamento e o conteúdo desta cartilha
possam contribuir para o seu desenvolvimento social, profissional e humano!

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
– www.senar.org.br –
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Ótima aprendizagem.
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Introdução
Esta cartilha trata da aplicação de agrotóxicos com o pulverizador costal manual. Fornece informações de como inspecioná-lo, regulá-lo, preparar e aplicar a calda bem como realizar o preparo, a guarda e a devolução
das embalagens vazias.
Alertamos os produtores e/ou trabalhadores rurais que desejam
aprender a utilizar o pulverizador costal manual para a importância
do conhecimento prévio do conteúdo da cartilha Coleção SENAR 156
– “Agrotóxicos – Uso correto e seguro”, que aborda os seguintes
assuntos: aspectos importantes dos agrotóxicos; procedimentos para
a identificação, aquisição, transporte e armazenamento dos agrotóxicos; a importância do uso dos Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs); cuidados na aplicação dos agrotóxicos; tipos de embalagens
de agrotóxicos; o preparo, a guarda e a devolução das embalagens
vazias; os tipos e sintomas de intoxicação, além das vias de contaminação e os procedimentos básicos de primeiros socorros.
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O conhecimento do conteúdo dessas duas cartilhas, que se complementam, irá proporcionar benefícios aos produtores e/ou trabalhadores e
à sociedade como um todo.

7

Agrotóxicos – Aplicação com
pulverizador costal manual
A agricultura atual exige que o produtor e o trabalhador rural adotem
as tecnologias disponíveis para aumentar a produtividade, produzir alimentos saudáveis e executar tarefas de forma segura. Para isso, é necessária a atualização dos conhecimentos no emprego dos agrotóxicos, que
é uma dessas tecnologias.
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Lembramos que o controle de pragas, doenças e ervas daninhas com
agrotóxicos é apenas um dos métodos para a obtenção de maior sustentabilidade na agricultura. Outros métodos, como o genético, legislativo,
biológico, físico, mecânico e cultural, também importantes na produção
agrícola, devem ser utilizados em conjunto no manejo integrado de pragas e doenças.
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I Conhecer algumas legislações
e instituições relacionadas à
agrotóxicos

A utilização de agrotóxicos depende de legislações e de instituições
(órgãos reguladores) que estão cada vez mais atentos e exigentes, visando amenizar os conflitos entre os sistemas de produção e os interesses
da sociedade.
• Legislação Federal
- Leis Federais Nº 7.802/89, 9.605/1998, 9.974/2000 e 12.305/2010
- Decretos Regulamentadores Federal: 9.8816/90, 4.074/2002 e
7.404/2010
• Legislações Estaduais;
• Legislações Municipais;
• Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA: faz o
registro dos agrotóxicos;

• Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA: avalia os riscos ao meio ambiente quando da
utilização dos agrotóxicos.
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• Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA: avalia os riscos
à saúde humana quando da utilização dos agrotóxicos;
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• Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias –
inpEV: destina as embalagens vazias de agrotóxicos e distribui
responsabilidades dentro da cadeia produtiva agrícola, estabelecendo
os papeis dos agricultores, indústrias fabricantes, revendas/distribuidoras e, também, do poder público.
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II Inspecionar o pulverizador costal
manual

Todo equipamento de aplicação necessita de inspeção
periódica para um bom funcionamento e assim evitar esforço excessivo, vazamentos e pressão
inadequada.

Precaução:
A inspeção só poderá ser realizada por pessoas treinadas e
protegidas com equipamentos
de proteção individual (EPIs).

1 - Conheça o pulverizador costal manual
bico

tampa do tanque
peneira

lança de pulverizador
alavanca de acionamento
mangueira

alças
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tanque
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2 - Vista os EPIs
recomendados

3 - Examine o tanque e os filtros do pulverizador
Examine se o tanque e os filtros do pulverizador estão limpos e sem
resíduos. Caso o interior do tanque do pulverizador contenha resíduos,
proceda sua remoção e lavagem.

4 - Coloque água limpa no tanque do pulverizador
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Coloque água limpa no tanque até o limite recomendado (20 litros).
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5 - Faça funcionar o pulverizador
5.1 - Mova a alavanca do pulverizador para dar
pressão
O pulverizador estará com pressão
suficiente para ser operado quando o
aplicador perceber resistência na alavanca. Caso isto não ocorra, inspecione o êmbolo da bomba.

5.2 - Acione o gatilho da haste
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Acione o gatilho da haste para dar saída ao jato de água.
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6 - Verifique o pulverizador
Verifique se o pulverizador está funcionando corretamente. Caso apresente componentes presos ou desgastados, tome as devidas providências
para o seu bom funcionamento.

7 - Verifique o regulador de pressão (gatilho)
Verifique se o regulador de
pressão (gatilho) está funcionando
corretamente, se está formando
jato uniforme e sem falhas.

Atenção:
1 - Caso o jato formado não esteja uniforme e apresente falhas,
desmonte o bico do pulverizador e limpe com uma escova ou pincel
com essa finalidade. Nunca desentupa o bico com grampo, arame ou
prego, pois poderá estragá-lo;
2 - Caso o orifício (ponta) estiver desgastado, proceda a sua substituição.
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Precaução:
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Jamais desentupa o bico do pulverizador com a boca, para evitar o
risco de uma contaminação por ingestão (via oral).

8 - Observe a ocorrência de vazamentos
Corrija os vazamentos de mangueiras, bicos, válvulas e filtros, quando
houver necessidade.

9 - Conheça os bicos do pulverizador
O bico de pulverização possui quatro componentes:

Corpo

Peneira

Ponta

Capa

A ponta do pulverizador é o componente do bico responsável pela formação das gotas. Ela tem a função de transformar o líquido em gotas ,
para que atinjam o alvo de maneira uniforme, com o mínimo de desperdício do produto.
A escolha errada do bico de pulverização ou uso inadequado pode
levar à necessidade de uma nova aplicação ou redução da produtividade
da lavoura.
Os bicos de pulverização selecionados irão determinar:
- A uniformidade de aplicação;
- A cobertura do produto aplicado no alvo;
- A quantidade potencial de deriva.
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- A quantidade de produto aplicado na área;
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Os dois tipos de bicos mais comumente utilizados com o pulverizador
costal são os cônicos e os leques.
- Bico cônico: recomendado para
aplicação de adubação foliar, herbicidas pós-emergentes, inseticidas e
fungicidas.

- Bico leque: recomendado para
aplicação de herbicidas

O volume da calda a ser utilizada dependerá de alguns fatores, como:
- Tipo e estágio de desenvolvimento da cultura;
- Produto a ser utilizado;
- Formulação do produto;
- Condições climáticas.

III Realizar a regulagem e a

calibração do pulverizador

O principal objetivo da regulagem e da calibração é diminuir as perdas
dos agrotóxicos, aumentar a eficiência da aplicação e reduzir ao máximo a
contaminação do operador e do meio ambiente.
A regulagem do pulverizador consiste em ajustar a velocidade das
passadas do trabalhador durante a aplicação, tipos de pontas usadas e a
altura da haste do pulverizador às características da cultura e dos produtos a serem utilizados.
A calibração consiste em verificar a quantidade de calda a ser utilizada
por unidade de área (hectare).
Exemplo prático:

1 - Marque uma área de 100m²
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Marcar uma área de
100m² (10m x 10m) no
local onde será realizada a aplicação.
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2 - Vista os EPIs
Vista os EPIs na seguinte sequência:
• Calça
• Jaleco
• Botas
• Avental
• Respirador
• Viseira
• Boné árabe
• Luvas

3 - Encha o tanque do pulverizador com água
limpa

Coleção | SENAR

Encha o tanque com
água limpa, sem retirar
a peneira, até a medida
de 20 l.
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4 - Coloque o pulverizador nas costas
Coloque o pulverizador nas costas, ajustando as alças de tal forma que
a tampa fique na altura dos ombros.

Precaução:

Utilize um local de apoio ou
peça a ajuda de outra pessoa

5 - Pulverize a área demarcada

5.1 - Movimente a alavanca de pressão do
pulverizador
Acione a alavanca do pulverizador até sentir resistência.
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Pulverize a área demarcada mantendo a mesma velocidade do passo e
pressão (bombeamento).
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5.2 - Inicie a aplicação
Inicie a aplicação apertando o gatilho da haste do pulverizador, mantendo o acionamento da alavanca (bombeamento) em constantes movimentos regulares.

5.3 - Observe a distância do alvo para a aplicação
Mantenha o bico da haste à distância de aproximadamente 30 cm do alvo.

6 - Retire o pulverizador das costas
Precaução:
Utilize um local de apoio ou
peça a ajuda de outra pessoa
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7 - Verifique o volume de água utilizada nos 100m²
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Reponha a água utilizada com o auxílio de um recipiente graduado até
a marca de 20 l.
Exemplo: foram gastos 3,2 l da água em 100m².

8 - Repita a operação anterior por mais duas
vezes
Exemplo:
2ª aplicação: 2,7 l
3ª aplicação: 3,1 l

9 - Calcule a quantidade média de água gasta
Some a quantidade de água gasta nas três aplicações e divida pelo
número de aplicações realizadas.
Exemplo: 3,2 l + 2,7 l + 3,1 l = 9 l = 3 l
3
3
Quantidade média de água gasta na pulverização de 100m² = 3 l.

10 - Calcule o gasto de água por hectare (ha)
Um hectare mede 10.000m²
100m² a 3 l
10.000m² a X

11 - Calcule quantos tanques (pulverizadores)
serão gastos em um hectare (ha)
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X= 10.000m² x 3 l = 300 l por hectare (ha)
100m²
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Para este cálculo, divide-se a quantidade de água gasta por hectare
(300 l) pela capacidade do tanque do pulverizador (20 l).
300 l / 20 l = 15 pulverizadores por hectare (ha)

12 - Calcule a quantidade do produto a ser
colocada no pulverizador
• Verifique na receita ou bula do produto a dosagem recomendada.
Exemplo: 3 l do produto por hectare (ha) = 3.000 ml por hectare.
• A dosagem recomendada na receita agronômica ou bula (3.000 ml/
ha) será dividida pelo número de pulverizadores/ha.
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Exemplo: 3.000 ml / 15 pulverizadores = 200 ml do produto por pulverizador.
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IV Preparar a calda para aplicação
A calda é uma mistura de diluente (água) com o produto (agrotóxico)
e, se necessário, adjuvantes.
Os adjuvantes são substâncias que melhoram os resultados alcançados com a aplicação do agrotóxico. Exemplos: redutores de pH, espalhantes, adesivos, entre outros.

1 - Prepare a calda para a aplicação
observando alguns cuidados relativos à
eficácia da calda, à segurança do aplicador e
ao meio ambiente

À eficácia:
1 - No preparo da calda, usar água de boa qualidade com pH
adequado.
2 - No preparo da calda, a quantidade de agrotóxico a ser utilizada
deve ser de acordo com a receita agronômica ou bula do produto.
3 - Jamais misture produtos incompatíveis no tanque do pulverizador.
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Atenção
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Precaução
À segurança do aplicador:
1 - O preparo da calda é a operação de maior risco para o aplicador,
porque ele está manipulando o produto puro (concentrado);
2 - O preparo da calda deve ser realizado por pessoas treinadas,
maiores de 18 anos, menores de 60 anos, não gestantes e que não
estejam amamentando;
3 - O uso dos EPIs pelo aplicador é obrigatório;
4 - A calda deve ser preparada em locais abertos, longe de crianças,
animais e fontes de água;
5 - O aplicador não deve comer, beber e fumar durante o preparo
da calda.
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Alerta ecológico
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Ao o meio ambiente:
1 - Preparar somente o volume de calda necessário para evitar
sobras no tanque do pulverizador.
2 - Deve ser mantido em sua embalagem original, bem fechada e
armazenada em local seguro, caso sobre produto concentrado
durante o preparo da calda.
3 - Produto com validade vencida, contatar o fabricante do produto
para viabilizar a sua devolução.

1.1 - Vista os EPIs

1.2 - Reúna o material necessário
- Balde de plástico;
- Copo graduado;
- Pulverizador;
- Produto (agrotóxico);
- Agitador;
- Água;
- Balança.

Esse material
deve ser de uso
exclusivo para
esta finalidade.
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Precaução:
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1.3 - Leia a bula ou receituário agronômico
Leia a bula ou receituário agronômico com
muita atenção e siga
rigorosamente as instruções.

1.4 - Coloque 5 l de água no balde
1.5 - Meça a
quantidade
do produto
recomendado
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Precaução:
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Ao abrir a embalagem do produto, cuidar para não haver respingo e
aspiração, pois o agrotóxico está concentrado.

1.6 - Coloque o produto
no balde com água

1.7 - Misture o produto
Precaução:
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Não misturar o produto
com as mãos, mesmo estando com luvas. Utilize um
pedaço de madeira ou plástico limpo.
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1.8 - Despeje a mistura
no pulverizador
Atenção:
Ao despejar a mistura no
pulverizador, não retire a
peneira, para evitar possíveis entupimentos.

1.9 - Complete o tanque do pulverizador
Complete o tanque do pulverizador, sem retirar a peneira,
com água limpa, até a medida
indicada (20 l).

Coleção | SENAR

1.10 - Tampe o
pulverizador

28

2 - Realize o preparo, a guarda e a devolução
das embalagens vazias
2.1 - Realize o preparo das embalagens vazias para
a devolução
As embalagens devem ser preparadas para a devolução, imediatamente após o uso, conforme seu tipo (não laváveis e laváveis). Após a utilização de todo o produto, as não laváveis devem ser guardadas em local
apropriado e as laváveis só poderão ser guardadas após receberem a
tríplice lavagem.
Esses cuidados devem ser observados por trazerem riscos às pessoas, animais e à natureza.

2.2 - Saiba como guardar
as embalagens vazias até a
devolução
Após o preparo, as embalagens vazias
devem ser guardadas, temporariamente,
em local coberto e trancado, ao abrigo
de chuva e com boa ventilação, como, por
exemplo, o próprio depósito de agrotóxicos.
Neste caso, as embalagens vazias devem
ficar separadas das cheias.

O aplicador deve usar os EPIs recomendados durante o preparo e a
guarda das embalagens vazias para a devolução.
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Precaução:
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2.3 - Saiba quando e onde devolver as embalagens
vazias
O produtor tem o prazo de até 1 ano, a partir da data da compra dos
produtos, para devolver as embalagens vazias, junto com as tampas e
rótulos, na unidade de recebimento indicada na nota fiscal da compra
do produto.
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O comprovante de entrega das embalagens vazias de agrotóxicos devolvidas na unidade de recebimento deve ser guardado pelo produtor rural juntamente com a nota fiscal de compra do agrotóxico, pois o órgão de
fiscalização da região, no qual se encontra a propriedade, poderá exigí-lo.
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V Aplicar a calda
A aplicação da calda de forma correta e segura está relacionada com:
• A competência (treinamento) do aplicador;
• A utilização do produto específico;
• A utilização de pulverizador cuidadosamente regulado;

Atenção:
A regulagem do pulverizador antes da aplicação da calda evita perda de
tempo, do produto e contaminação do aplicador e do meio ambiente.

• A utilização obrigatória dos EPIs apropriados e em boas condições;
• Os cuidados a serem observados antes, durante e depois da aplicação da calda.

1.1 - Observe as condições climáticas
• Antes de iniciar os procedimentos para a aplicação, verifique se as
condições climáticas estão ideais;
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1 - Verifique os cuidados antes da aplicação
da calda
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• Não se deve fazer aplicação da calda em dias chuvosos ou com ventos fortes. A velocidade do vento deve estar entre 3 e 10 quilômetros
por hora (Km/h);
• A aplicação deve ocorrer, preferencialmente, nas primeiras horas da
manhã ou no final da tarde, quando a temperatura estiver abaixo de
30°C e a umidade relativa no mínimo de 55%.

1.2 - Observe as condições do pulverizador
• Observe se não está ocorrendo vazamento;
• Verifique se as peças que compõem o pulverizador não estão gastas
ou danificadas;
• Escolha o bico de acordo com a formulação e o produto indicado.

2 - Verifique os cuidados durante a aplicação
da calda
2.1 - Durante a aplicação da calda, observe alguns
cuidados relativos à sua eficácia, à segurança do
aplicador e ao meio ambiente
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Atenção
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À eficácia:
1 - Escolha o bico correto da haste do pulverizador;
2 - O bico da haste do pulverizador deve ser mantido a 30 cm da planta, a fim de proporcionar cobertura completa em toda a sua superfície;
3 - Aplique a calda mantendo a velocidade das passadas e a pressão
(bombeamento) constante.

Precaução
À segurança do aplicador:
1 - Conforme a legislação, a aplicação da calda e seu manuseio é
proibida para pessoas com idade inferior a 18 anos, idade superior
a 60 anos, gestantes ou que estejam amamentando;
2 - É obrigatório o uso, pelo trabalhador, dos EPIs recomendados,
durante o manuseio e aplicação da calda;
3 - Caso ocorra algum acidente, como, por exemplo, vazamento da
calda ou o trabalhador sinta mal estar (calafrio, tontura, dor de cabeça, vômito), deve encerrar imediatamente a atividade e realizar os
procedimentos básicos de primeiros socorros;
4 - Durante a aplicação da calda, sempre deve haver alguém relativamente próximo ao trabalhador (dependendo da distância, também utilizando os EPIs recomendados) para socorro no caso de necessidade;
5 - Não desentupir os bicos do pulverizador com a boca;
6 - Não fume, beba ou coma durante o manuseio e aplicação da calda;
7 - Não permita a presença de animais e pessoas não autorizadas e
desprotegidas (sem EPI) na área durante a aplicação da calda.
8 - Trabalhador com ferimentos expostos ou com problemas de saúde, não deve manusear ou aplicar agrotóxicos;
9 - Faça a aplicação da calda na direção do vento.

Ao meio ambiente:
1 - Não aplique a calda próxima a áreas residenciais, represas, nascentes, lagos e rios;
2 - Caso sobre calda no tanque do pulverizador, deve ser diluída por
10 vezes com água e aplicada nos carreadores.
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Alerta ecológico
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2.2 - Evite a deriva
A deriva é o deslocamento da calda para fora do alvo pretendido
(planta). Ocorre pela ação do vento, escorrimento e evaporação da calda.
Além de causar prejuízos, devido ao efeito insatisfatório das aplicações,
pode causar contaminação no aplicador e no ambiente.
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2.3 - Realize os procedimentos para a aplicação
da calda
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Precaução:
Para a aplicação da calda, é obrigatório o uso dos EPIs.

2.3.1 - Coloque o pulverizador nas costas
Precaução:
1 - Usar o avental nas costas e, se
possível, usar também outro avental
na frente.

Após colocar o pulverizador
nas costas, ajuste as alças e
mantenha a sua tampa na altura
do ombro.
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2 - Para colocar o pulverizador nas
costas, utilize um local de apoio com
altura suficiente ou peça a ajuda de
outra pessoa, que também deverá
estar vestindo os EPIs.
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2.3.2 - Encaminhe-se
para a área onde deverá
ser realizada a aplicação

2.3.3 - Movimente
a alavanca de pressão do
pulverizador
A alavanca do pulverizador deverá ser
acionada (bombeada) até o curso final, gerando a pressão ideal de trabalho.
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2.3.4 - Faça a aplicação da calda
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Inicie a aplicação da calda apertando o gatilho da haste do pulverizador,
mantendo as passadas e o movimento
da alavanca (bombeamento) o mais
constante possível, de acordo com o
ritmo realizado durante a regulagem,
para proporcionar a formação de gotas de maneira uniforme.
O bico da haste do pulverizador deve ser distanciado cerca de 30 cm
do alvo (planta).

Precaução:
1 - Observe a direção do vento e caminhe de maneira a não ser
atingido pela pulverização;
2 - Não caminhe sobre a faixa tratada, para evitar a contaminação.

2.3.5 - Retire o
pulverizador das costas

3.1 - Lave o pulverizador e os materiais utilizados
O pulverizador e os materiais utilizados devem ser lavados com água
limpa e, em seguida, colocados para secar.
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3 - Verifique os cuidados depois da aplicação
da calda
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Precaução:
O aplicador deverá usar os EPIs durante a lavagem do pulverizador
e dos materiais utilizados.

Alerta ecológico:
A água de lavagem do pulverizador e do material utilizado deve ser
colocada no pulverizador e aplicada nas áreas marginais da lavoura.

3.2 - Guarde o pulverizador e os materiais
utilizados
O pulverizador e os
materiais utilizados devem
ser guardados em local
coberto e trancado.
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O pulverizador deve
ser guardado sem a tampa do tanque e de boca
para baixo.
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3.3 - Retire os EPIs
Retire os EPIs conforme a sequência recomendada.

3.4 - Tome banho e vista roupas limpas
Após a retirada dos EPIs, o aplicador deve tomar banho no local de
trabalho, com muita água e sabão (preferencialmente neutro), lavando
bem o couro cabeludo, atrás das orelhas, axilas, unhas e regiões genitais.
Em seguida, vestir roupas limpas.

• Os EPIs devem ser lavados separadamente das roupas de uso diário
do aplicador e da família;
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3.5 - Lave os EPIs
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• A pessoa que realizar a lavagem dos EPIs deve utilizar avental, luvas,
respirador e viseira ou óculos de proteção;
• Todos os EPIs, exceto os respiradores, devem ser lavados com muita
água corrente;
• Os EPIs não devem ficar de molho, receber alvejantes, ser excessivamente esfregados e torcidos, pois podem perder a hidrorrepelência
(impermeabilidade);
• Os EPIs devem ser secos à sombra e os confeccionados em tecido de algodão devem ser passados à ferro, a fim de reativar a hidrorrepelência;

3.6 - Guarde os EPIs
• Os EPIs devem ser guardados separadamente das roupas da família;
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• Qualquer que seja o tipo de respirador (máscara), deve ser guardado
em sacos plásticos.
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3.7 - Conheça os períodos de segurança
Os períodos de segurança (período de reentrada na lavoura e período de carência) evitam a contaminação do aplicador e do produto a
ser colhido.

3.7.1 - Observe o período de reentrada na lavoura
O período de reentrada é definido como o número de horas ou dias,
após a aplicação da calda, em que é proibida a entrada de pessoas na
área tratada, sem o uso dos EPIs. Esta informação é encontrada na bula
do produto.

3.7.2 - Observe o período de carência
O período de carência é o número de dias que deve ser respeitado
entre a última aplicação da calda e a colheita. Este prazo é importante,
para garantir que o alimento colhido não contenha resíduo acima do limite
permitido, para não prejudicar a saúde do consumidor.

A área tratada deve ser sinalizada com placas contendo as seguintes
informações: nome comercial do produto utilizado, faixa toxicológica,
obrigatoriedade do uso de EPIs, períodos de reentrada e de carência.
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Precaução:
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Considerações Finais
Atento às inquietações da sociedade com a segurança e a qualidade
dos alimentos, bem como com a preservação do meio ambiente, a indústria de produção de agrotóxicos e empresas que os comercializam
também têm evoluído.
Atualmente, a maioria dos produtos disponíveis à aplicação na agricultura apresenta menor periculosidade ambiental, embalagens mais seguras, menor toxicidade, entre outras características, que procuram minimizar os riscos ao meio ambiente e às pessoas. Além disso, para a liberação
de novos produtos, os órgãos reguladores estão mais exigentes e com
protocolos de avaliação mais rígidos. A legislação também está mais rigorosa, indicando a preocupação e o compromisso de todos os envolvidos
no processo.
Apesar desses avanços, ainda há muito a melhorar e a geração de
inovações tecnológicas é constante.
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Cabe à formação profissional rural, à assistência técnica, bem como ao
produtor e/ou trabalhador, fazer a sua parte, interando-se e observando
essas inovações.
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