
ano de engenharia Agronômica/Ciên-

cias Agrárias), SeNAr (2.351 técnicos/ 

multiplicadores para a capacitação de 

aplicadores de produtos fitossanitários), 

Atualização de Técnicos da Indústria e 

Canais de Distribuição (1.115 profissionais) 

e Pós-graduação Lato Senso ABeAS (1.975 

profissionais). Também promove encon-

tros de Professores de Fitossanidade (230 

educadores/52 instituições), patrocina 

estagiários em Cursos de Agronomia que 

fazem assistência técnica e extensão 

redução da exposição  
a produtos fitossanitários pelo 
uso correto e seguro

A utilização de produtos fitossanitários 

é muito freqüente no manejo integrado 

de pragas, visando a sustentabilidade 

da agricultura. Não basta que se utilizem 

produtos modernos, com alta eficiência 

no controle das pragas, baixa toxicidade 

ao homem e reduzido impacto ambien-

tal. o risco é diretamente relacionado à 

exposição.

Desta forma, devem ser seguidos, rigo-

rosamente, os sete hábitos do uso correto 

e seguro: aquisição/receita agronômica, 

transporte, armazenamento, ePI, prepa-

ro da calda, aplicação e destino de sobras 

e embalagens. embora haja fiscalização 

para que os cuidados constantes na 

legislação sejam seguidos, a educação e 

treinamento, visando à conscientização 

de todos os envolvidos, são fundamentais 

para que não haja efeitos indesejáveis, 

como intoxicação do aplicador, resíduos 

nos alimentos e prejuízos ao ambiente.

A ANDeF e as empresas associadas vêm 

desenvolvendo, há muitos anos, intenso 

trabalho visando aprimorar o homem 

do campo. Apenas em 2006, as empre-

sas que participaram do Prêmio Mérito 

Fitossanitário, alcançaram 2.592.559 

pessoas: 21.962 em treinamentos, 83.540 

em dias de campo, 104.342 em palestras 

específicas, 106.269 em mensagens du-

rante congressos, feiras, etc., 5.789 em 

espetáculos teatrais, 530 em cursos “on 

line” e 2.131.038 em projetos diversos.

A ANDeF é parceira em diversos Cursos 

como SIMPAS (7.526 multiplicadores), 

DeFTArAS (8.796 estudantes do último 

Marçal Zuppi e José Otávio M. Menten* 

SegurAnçA

rural (1.023 produtores) e participa ativa-

mente de Congressos, Feiras, etc..

Através da introdução de hábitos cor-

retos e seguros está havendo redução 

em intoxicações de manipuladores de 

produtos fitossanitários, os alimentos 

são cada vez mais saudáveis e o ambiente 

é respeitado e preservado. 

*Marçal Zuppi é gerente de educação e trei-
namento da andef e José Otávio M. Menten 

Professor da USP/Esalq, consultor da Andef
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