
TUTORIAL  
CADASTRO DE APLICADOR 

Passo a passo para inclusão de novo aplicador. 



Nesta atualização, pensando em facilitar o 
acesso ao sistema, disponibilizamos que o 
Cadastro de Aplicador possa ser realizado 
no navegador do computador e também 

pelo celular. 



Abra o site da Secretaria da Agricultura RS, através do link: 
agricultura.rs.gov.br 



Clique na 
Opção: 
SERVIÇOS 
 
Depois na aba: 
DEFESA 
VEGETAL 



Desça a 
página e 
clique na 
opção: 
HORMONAIS 
 



Para cadastrar um 
NOVO Aplicador, 
clique na opção: 
CADASTRO NOVO 
APLICADOR 
 



Digite o CPF do 
Aplicador: 
 
Clique em 
Iniciar: 



Insira todos os dados de 
cadastro solicitados: 
 
Ao final clique em Próximo: 



Insira todos os dados de 
endereço para cadastro 
solicitados: 
 
Ao final clique em Próximo: 



Preencha atentamente a tela de DOCUMENTAÇÃO, 
selecionando corretamente cada opção e anexando a 
documentação solicitada: (PASSOS A SEGUIR) 



Na aba FORMAÇÃO selecione a opção correta, caso seu 
curso tenha sido para aplicação TERRESTRE ou AÉREA de 
agrotóxicos: 



Na aba DATA DE CONCLUSÃO DO CURSO 
(ÚLTIMO DIA DO CURSO) clique no ícone 

do calendário:  
 

Selecione a data em que foi realizado o 
último dia do curso: 



Na aba INSTITUIÇÃO DE ENSINO abra as opções, e 
selecione o nome da instituição que ministrou o curso e 
expediu o Certificado de Conclusão. 
Leia atentamente a lista até o final para certificar-se de 
estar marcando a opção correta: 



Na aba: CERTIFICADO 
clique em SELECIONAR, 
após isto anexe o arquivo 
que contenha a página da 
frente do Certificado de 
Conclusão do Curso. 

Clique em ENVIAR 
DOCUMENTO para 
salvar o anexo. 



Na aba: HISTÓRICO clique em 
SELECIONAR, após isto anexe o 
arquivo que contenha a página do 
verso do Certificado de Conclusão 
do Curso. 

Clique em ENVIAR 
DOCUMENTO para 
salvar o anexo. 



Na aba: OUTROS clique em 
SELECIONAR, após isto anexe o 
arquivo que contenha um 
documento de identificação do 
aplicador (RG, CNH, CPF, etc). 

Clique em ENVIAR 
DOCUMENTO para 
salvar o anexo. 



Após ter anexado toda a documentação necessária e ter 
salvo os anexos, clique em ENVIAR DADOS: 



Ao final, o sistema informará que a solicitação do cadastro 
foi realizada com sucesso. Você será notificado assim que 
as informações e documentos enviados forem verificados, 
através dos dados de contato informados durante o 
cadastro. 
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