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RESUMO
INTRODUÇÃO: É comum o uso de agrotóxico na agricultura, geralmente usadas pelo
controle de praga em uma plantação, esses produtos acabam sendo utilizados
inadequadamente, gerando riscos à saúde das pessoas. Devido ao grande número de pequenos
produtores de laranjas na região de Santa Fé do Sul que trabalham na aplicação do produto
REGENT em seus pomares, foi desenvolvido uma pesquisa para o melhor conhecimento no
manuseio do produto citado. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo orientar sobre a
utilização do REGENT, reduzindo o risco de exposição e formas de manuseio que o
trabalhador encontrara na aplicação do produto no ambiente de trabalho, visando um ambiente
de trabalho salubre. METODOLOGIA: O trabalho foi realizado através de pesquisa
bibliográfica, documentos e artigos retirados da internet no mês de setembro de 2016.
RESULTADO: Foi identificado que o produto REGENT pode desencadear diversos riscos e
doenças, no entanto este tipo de produto vem acompanhando pela Ficha de Informações de
Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) que visa informar sobre a identificações de
perigos, medidas de primeiros socorros, combate de incêndio e utilização de EPI´s adequados.
CONCLUSÃO: A conscientização do agricultor sobre a utilização correta do REGENT se faz
necessária em todos os aspectos, uma vez que esses produtos são nocivos tanto à saúde do
trabalhador quanto ao meio ambiente, geralmente as consequências são condicionadas por
diversos fatores como uso inadequado do agrotóxico, a alta toxicidade de alguns produtos, a
falta de utilização de equipamentos de proteção e a precariedade dos sistemas de vigilância.
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