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Processo que avalia a probabilidade de efeitos nocivos ecológicos,
podem ocorrer ou estão ocorrendo como resultado da exposição à um
ou mais estressores (U.S. EPA, 1992).
http://epa.gov/riskassessment/ecological-risk.htm

O QUE É
América do Norte

Processo de avaliar potenciais efeitos adversos nos
organismos, populações ou comunidades ecológicas em
resposta a estressores causado por humanos.
http://www.ccme.ca/publications/list_publications.html#link4

Europa Avaliação de Risco Ecológico (EcoRA) envolve a avaliação de riscos
provocados pela presença de substancias liberadas no meio
ambiente pelo homem, in teoria, para todos os organismos vivos em
uma variedade de ecossistemas no meio ambiente.
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index_en.htm

http://epa.gov/riskassessment/ecological-risk.htm
http://www.ccme.ca/publications/list_publications.html#link4
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/index_en.htm
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O QUE É

América Latina

Peru: Processo de estimar a probabilidade que o ambiente possa sofrer

impactos negativos como resultado da exposição a um ou mais estressores

como substancias químicas, mudança de uso do solo entre outros.

http://www.minam.gob.pe/

Chile: Avaliação de risco ecológico (ERE) é definida como o processo
que avalia a probabilidade que estejam ocorrendo efeito ecológicos
adversos como resultado de um ou mais agentes estressores devido as
atividades humanas no ecossistema. http://portal.mma.gob.cl/

Austrália

É um processo científico que foca avaliar efeitos ecológicos devido a exposição a um ou
mais estressores. Pode ser usado para avaliar a probabilidade de efeitos nocivos ou
benéficos. É quantitativo, tem bastante incerteza, e é flexível o suficiente para avaliar
escala temporal e espacial. http://www.environment.gov.au/protection/chemicals-
management/environment-assessments

http://www.minam.gob.pe/
http://portal.mma.gob.cl/
http://www.environment.gov.au/protection/chemicals-management/environment-assessments
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Brasil

O QUE É

De acordo com a Agência Ambiental dos Estados Unidos (US EPA, 1992,

1999), a ARE tem como objetivo evidenciar a ocorrência de efeitos

ecológicos adversos, como resultado da exposição a uma ou mais

substâncias químicas de interesse (SQI).

• Grupo Técnico – GT 11 – Risco Ecológico – 1 Reunião – Agosto de 2014

• Relatores: Karin R. R. A. Guiguer e Mara Magalhães Gaeta Lemos

• Secretária: Gabriela M. A. Rodrigues

• Participação de Universidades, Consultorias, Industria, CETESB, FEAM, 

INEA
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APLICAÇÃO – PORQUE FAZER

A avaliação de risco ecológica da subsídios para determinar se há necessidade 

de remediação; qual a extensão da remediação ou ação de gerenciamento do 

risco para mitigar riscos ecológicos atuais ou futuros.  

➢ Meta de Remediação - Riscos Atuais

➢ Valores Orientadores 

➢ Gerenciamento de Potenciais Riscos Futuros

➢ Processo Legal

➢ Priorização de Áreas 
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COMO FAZER 
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Avaliação de Risco Ecológico

Fase I: Formulação do Problema

1)Identificação das Substâncias Químicas de Interesse (SQI);

2) Seleção dos Receptores Ecológicos/Espécies Alvo

3) Identificação das Vias de Exposição

4)Elaboração do Modelo Conceitual

Fase II: Fase de Análise

II-1 Caracterização da Exposição 

Avaliação Qualitativa

Avaliação Quantitativa ( Espécie Alvo)

II -2 Caracterização Toxicidade 

Avaliação Dose-Resposta 

Seleção das Doses de Referência

Fase III: Caracterização do Risco

Estimação do Risco Descrição do Risco

Fase IV: Avaliação das Incertezas 

Fase V: Gerenciamento do Risco e Comunicação dos Resultados as Partes Interessadas

Adaptado da US EPA 1992, 1999
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1-FORMULAÇÃO DO PROBLEMA
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1.1 - Identificação das 
Substâncias Químicas 
de Interesse:

A partir da investigação 
Detalhada.

1.2 - Identificação dos 
Receptores Ecológicos 
Relevantes

Caracterização do 
ecossistema local. 

• seleção espécies alvo
para cada compartimento
ecológico.

Fonte e local 
contaminado

Meio de 
exposição

Rota de 
exposição

Produtor 
primário

Rota de 
exposição

Consumidor
primário

Consumidor
secundário

Sedimento 
contaminado

Água 
contaminadaEfluente

Migração /
Transporte

Absorção 
através de 

raízes e 
folhas

Ingestão

Ingestão

Ingestão

Plantas 
aquáticas e 
terrestres

Invertebrados 
bentônicos, 

Peixes 
alevinos, 
Anfíbios 
(girinos), 
Animais 

herbívoros 
(mamíferos e 

aves)

Animais 
carnívoros 
e onívoros

1.3 - Identificação das Rotas de Exposição
Definir todas as rotas pelas quais cada receptor ecológico pode entrar em 

contato com o meio contaminado.

1.4 - Elaboração do Modelo Conceitual de Exposição 
A integração e sumarização das rotas de exposição e os receptores 

ecológicos são apresentados de forma diagramática, definida como 

Modelo Conceitual de Exposição Ecológica (MCEE). 
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2 – CARACTERIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO

30 November 2017 8

A avaliação de exposição é a determinação do tipo e magnitude da exposição às 
SQI que estão presentes no meio impactado, associados a um dado evento de 
exposição. O resultado da Avaliação de Exposição é a quantificação da exposição 
através do cálculo das Doses de Exposição.

Cadeia Trófica

 Concentração das SQIs nos compartimentos relevantes (MCE)

 Concentração nos produtores primários

 Concentrações das SQIs nos itens que são consumidos pelos animais (solo, 
sedimento, agua, invertebrados, vertebrados)

 Quantificação da Exposição (Dose) nos Animais
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3 -ANÁLISE DE TOXICIDADE
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Envolve uma avaliação dos possíveis efeitos adversos que podem estar associados com a 
exposição ao(s) contaminante(s) e o nível de exposição associado com o início dos efeitos 
adversos apreciáveis.

Valores de Referência Toxicológica

Os Valores de Referência Toxicológica (TRVs), por definição, representam a dose de 
exposição ou a concentração, que pode ser experimentada pelos receptores ecológicos, 
que acarretariam em um risco mínimo de apresentar efeitos negativos a curto ou longo 
prazo. 

Como Fazer?

➢ Estudos de Toxicidade Específicos para o Local de Interesse

➢ Estudos de Toxicidade na Literatura Cientifica
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4 – CARACTERIZAÇÃO DO RISCO
A caracterização do risco incorpora a fase da quantificação da exposição dos 

receptores as SQI com as informações a respeito da toxicidade e efeitos negativos. 

Linhas de Evidências
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1. Química

Quociente de Risco, Valores Orientadores

2. Ecotoxicidade Resultados de Ensaios de Toxicidade  

Magnitude do efeito (reprodução, crescimento, sobrevivência) na população

3. Ecológica Indices de População  - Comparação com  Áreas não

Impactadas ou Background

Diversidade, abundância, riqueza de espécies, sensibilidade das espécies presentes
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5-Análise de Incertezas

• Investigação

• Seleção de Espécies Alvo

• Quantificação das Doses de 
Ingresso

• Toxicidade do Contaminante e 
seus efeitos adversos

• Estamos seguros que o risco não 
foi subestimado

• Podemos garantir que a medida de 
intervenção não vai agravar o 
problema

• Sabemos o que monitorar para 
avaliar nossa decisão

Decidir sobre intervenção em áreas 

contaminadas apesar de incertezas?

Sim! Desde que:

Incertezas
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6- GERENCIAMENTO DO RISCO

➢ Mapeamento das Áreas Comprovadas de  Risco 

➢ Áreas de Intervenção 

➢ Concentrações Máximas Aceitáveis

As CMAs são definidas como as concentrações máximas das SQIs no meio 
físico que não causem risco ao ecossistema, caso ocorra uma situação de 
exposição dos receptores ecológicos.  

As CMAs são usadas no gerenciamento das áreas contaminadas e podem ser 
consideradas como metas de remediação, e podem também ser usadas para 
desenvolver um programa de monitoramento.

➢ Valores Orientadores Ecológico
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