


 Instituição sem fins lucrativos, com atividades iniciadas em 2016

 Consórcio com 14 empresas do setor de defensivos agrícolas no Brasil atualmente

Gestão 2022-2023
Presidente: Luis Henrique Rahmeier
Vice Presidentes: Líria Hosoe e Marcia José
Diretora Técnica Administrativa: Fabiana Palma

Coordenação Técnica
Coordenadora: Daniele Laustenchalaeger
Vice- coordenadora: Marcela Giachini



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;

Acordo de Cooperação Técnica com a Agência Sanitária – ANVISA (2020 -2024)
para suporte a implementação da Avaliação de Risco de Exposição de operadores, 
trabalhadores, residentes e transeuntes a agrotóxicos no Brasil.



Parcerias e 
Especialistas Órgãos 

reguladores

Entidades e 
Instituições 

públicas e privadas 

Especialistas 
nacionais

Especialistas 
internacionais

Laboratórios 
públicos e privados



Principais Atividades desenvolvidas - ProHuma

Representatividade  
Cenários 

Internacionais para 
os Cenários 
Brasileiros

Grupo de 
Especialistas 
(nacionais e 

internacionais) e GT 
ProHuma

Mapeamento dos 
cenários agrícolas 

brasileiros

Pesquisa realizada  
pelas empresas Spark 

e Blink

Condução de 
estudos de 
exposição 

ocupacional

Planejamento com 
Laboratórios 

Analíticos com 
expertise em BPL

Capacidade 
Operacional de 

Campo (CoC)

Atualização de dados 
Equipamentos 

tratorizados e aéreo 
(avião) 

Absorção Dérmica 

Ampliação de banco 
de estudos de 

absorção dérmica

Reentrada

Recomendação para 
procedimentos de AR 
para trabalhadores de 

reentrada 

Traseuntes e 
Residentes

Recomendação para 
procedimentos de 

AR para transeuntes 
e residentes



Desenvolvimento do Banco de Dados Brasileiro de Exposição 

Ampliação de Banco de Estudos Absorção Dérmica 

Pesquisa sobre Tratamento de Sementes

Estudo Comparativo da correspondência de atividades e culturas Brasil com as 
internacionalmente praticadas, para adoção de coeficientes de transferência (TC) de 
reentrada

Parceria com laboratório para condução de estudo OPEX Piloto Local

Projetos em Andamento pelo ProHuma 



Dados inéditos sobre o Cenário Agrícola Brasileiro Culturas e Modalidades 
de Aplicação (apoio MAPA)

Em Breve (2022) publicação de 2ª edição 

Atualização de dados de área tratada de equipamentos tratorizados e aéreo

Trabalhos Publicados – Dados Brasil



PROHUMA
 Provedor de ciência, informação, ferramentas 

e estudos para avaliação do risco do 
trabalhador rural brasileiro  
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