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Análise de risco

2

Análise dos dados
- base científica -

Avaliação de 

risco

Gerenciamento 

de risco

Comunicação

De risco

Regulação e controle
- base política -

Intercambio de 
informação entre as 
partes interessadas



FAO/WHO Reunião Conjunta FAO/OMS sobre residuos de 
pesticidas (JMPR)

Painel FAO
Avaliação de resíduos Avaliação toxicológica

Painel OMS

gestor

• Estima LMR, STMR e HR

• Avaliação de risco
• Temas relevantes

• Estabelece IDA e ARfD
• Temas relevantes

CCPR

http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-rep/en/

STMR= supervised trial 
median residue

HR = highest residue



Limite Máximo de Resíduos (LMR)

Quantidade máxima de resíduo de um agrotóxico 
legalmente aceita no alimento em decorrência da aplicação 

adequada do produto no campo 
(boas práticas agrícolas, BPA)

Não é parâmetro de segurança 
para a saúde, avalia  a aplicação 

das BPA

Uso inadequado do 
produto  pode deixar 

resíduos acima do LMR

Tem que fazer 
avaliação de 

risco!

Não necessariamente 
significa risco para a 

saúde!



Estimativa de LMR pelo JMPR

Propamocarbe em pimentão (2006 JMPR)

10 estudos dos EUA de acordo com as BPA 
(foliar), 5 dias PHI

 0.07, 0.16, 0.20, 0.23, 0.26, 0.27, 0.32, 0.62, 0.98, 
1.8 mg/kg. 

Recomendação:

 STMR = 0.265 mg/kg 

 HR = 1.8 mg/kg

 LMR =  3 mg/kg
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2006: modelos estatísticos 
para estimativa do LMR 

(OECD) 

Avaliação de 
risco

Uso das 
BPA



Ingestão 
segura

(IDA, ARfD)

AVALIAÇÃO DE RISCO

ExposiçãoToxicidade

1.Identificação e               
2. caracterização do 

dano/perigo

4. Caracterização
do risco

% IDA = Ingestão x 100
IDA

3. Estimativa da ingestão

6
RISCO %IDA > 100



IEDI =  (STMRi x Ci)
pc

STMR= Supervised trials median residues, mg/kg
C = consumo de alimento, kg/day - 17 dietas cluster
Pc = peso corporal - 60 kg ou 55 kg (dietas asiáticas)

Ingestão crônica

IEDI  International Estimated Daily Intake

Diariamente, por 
longo periodo



Capítulo 4 
http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/jmpr/jmpr-rep/en/



Caso 1  unidadee U < 25g. LP = large portion (97.5th) 

IESTI = LP * (HR or HR-P)

pc

Caso 2  unidad U >25g  

- Caso 2a. U < LP

IESTI = U * (HR or HR-P) *  + (LP-U) * (HR or HR-P)

pc

- Caso 2b. U > LP

IESTI = LP * (HR or HR-P) * 

pc

Case 3. Alimentos processados, misturados

IESTI = LP * STMR-P

pc

Exposição aguda

carnes, grãos, oleaginosas e 

leguminosas utilizando post-

colheita

Leite, ovos, cereais, 

oleaginosas e 

leguminosas de uso pre-

colheita

HR: highest residue in 

supervised trials

IESTI  International Estimated Short-term Intake

Durante 24 
horas



Capítulo 4 JMPR 
Report
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