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ProHuma - Membros  



Objetivo 
Principal

Desenvolver um banco de dados
representativos dos cenários brasileiros de
exposição de trabalhadores que manipulam
agrotóxicos no Brasil ao prepararem a calda,
abastecerem os tanques de pulverização e/ou
aplicações, e tratamentos de sementes para
dar suporte para a avaliação do risco
ocupacional.



Escopo 

- Desenvolver banco de 
estudos e dados de exposição dos 
trabalhadores rurais que manipulam 

defensivos agrícolas no Brasil.

Orientar,  dar apoio e 
capacitar sobre a exposição do 

trabalhador rural a defensivos 
agrícolas no Brasil.

Apoiar e desenvolver 
tecnologias, sistemas e fatores de 
mitigação da exposição humana a 

defensivos agrícolas.

Extensão das atividades 
técnico/científicas, conforme 
necessidade (estudos, discussões, 

etc).



Ações institucionais

Participação e contribuição em discussões e eventos relacionados à exposição 
do trabalhador rural a agrotóxicos com setor regulado e regulador;

Participação em grupos de trabalho/discussão junto a diversos órgãos para 
elaboração de normativas relacionadas à exposição do trabalhador rural a 
agrotóxicos.



Órgãos reguladores
Entidades e 
Instituições 

públicas e privadas 

Especialistas 
nacionais

Especialistas 
internacionais

Laboratórios 
públicos e privados

Parcerias e Especialistas



Plano de Atividades

• Mapeamento os cenários agrícolas brasileiros – Pesquisa cenários agrícolas brasileiros(finalizada)

• Avaliação dos cenários que compõem os bancos de dados genéricos internacionais (finalizado)

• Comparação dos cenários dos bancos genéricos (avaliação da similaridade)- AHED e EFSA com os 

cenários BR (em finalização)

• Desenvolvimento da Calculadora OPEX 1.0 (finalizado)

• Planejamento para condução de estudos de exposição ocupacional no Brasil (em andamento)

• Capacidade Operacional de Campo - CoC (em finalização)

• Absorção Dérmica (em andamento)

Etapa 1
(em andamento)

• Definir quais cenários integrarão o Banco de Dados de Exposição Brasileiro

• Definir quais estudos serão conduzidos no Brasil

• Discussão sobre Transeuntes e Residentes

• Atualização da Calculadora OPEX 2.0

• Complementação da Calculadora OPEX 3.0

Etapa 2
(a iniciar)



ETAPA 1: Especialistas brasileiros com conhecimento dos cenários agrícolas brasileiros e 
tecnologias de aplicação participantes 



PROHUMA
 Provedor de ciência, informação, ferramentas 

e estudos para avaliação do risco do 
trabalhador rural brasileiro  



OBRIGADA

CONTATO
Fabiana Cremaschi Palma
Diretora Técnica Administrativa
email- fabiana.palma@prohuma.org.br
telefone- +55(11) 4521-7047
Coordenadores do Comitê Técnico-
Daniele Lautenschalaeger – Coordenadora
Matheus Grigoli- Vice Coordenador
email- tecnico@prohuma.org.br
Site: www.prohuma.org.br

Imagens (créditos)
IMPORTANTE: imagens retiradas através de acesso livre de busca na internet,
exclusivamente para a apresentação.


	Número do slide 1
	Número do slide 2
	Número do slide 3
	Objetivo Principal
	Escopo 
	Ações institucionais
	Número do slide 7
	Plano de Atividades 
	Número do slide 9
	Número do slide 10
	Número do slide 11

