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Por que o Ministério Público está 

preocupado com a Avaliação 

Ecológico?



1. Objetivo

Avaliação de Risco Ecológico (ARE)

• “A avaliação de risco ecológico estima a 

probabilidade de ocorrência de um efeito 

adverso esperado como resultado da 

exposição ambiental a um ou mais fatores de 

estresse” 

• (USEPA, 1998).

ÁREAS CONTAMINADAS

Fatores de estresse advindo de Contaminantes



Avaliação de Risco Ecológico (ARE)

1. Aplicação

a) Quando?

b) Onde?

c) Como?

d) Por que?

2. Desafios



Resolução 

CONAMA 
420/2009

Quando e Onde?

 § 1º 

Nas situações em que possa implicar

em impactos significativos aos

recursos ambientais, o gerenciamento

do risco poderá se basear nos

resultados de uma avaliação de risco

ecológico, a critério do órgão ambiental

competente
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Onde?

Avaliação de Risco Ecológico deverá ser 

elaborada nas situações em que exista 

ecossistema natural sob influência ou que 

possam estar sob influência de uma Área 

Contaminada sob Investigação (ACI).

São Paulo
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Anexo 2

Item 4.1.6.2.

Como?

I. Critério Geral

Considerar efeitos diretos e 

indiretos aos receptores 

ecológicos, estruturais e 

funcionais, nas escalas espacial 

e temporal.

A    GRANDE   PERGUNTA
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Anexo 2

Item 4.1.6.2

CRITÉRIOS

I. Modelo Conceitual

 Por compartimento ambiental – terrestre / 

aquático.

 Identificação de receptores potenciais e reais.

 Identificação de substâncias químicas de 

interesse (SQIs).

 Identificação dos caminhos de exposição.

Implica em conhecimento

químico, geológico, biológico, etc
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Item 4.1.6.2.

ARE aprovado

previamente pela

CETESB

Como?

II. Metodologia – pontos principais

 Considerar no mínimo 3 linhas de 

evidências: química, ecotoxicológica e 

ecológica (abordagem peso de evidência)

 Apresentar os critérios de avaliação para 

cada linha de evidência

 Base dos cálculos do risco, informando nível

de risco aceitável.

 Identificar Área de Referência semelhante à 

AC, por compartimento ambiental

 Justificativas dos pontos de amostragens e 

ensaios



Linhas de Evidência

Avaliação integrada dos 
resultados

Comunidades Toxicológicos

Químicos



Avaliação de Risco Ecológico - Relatório

I. Descrição e justificativa da metodologia

II. Quantificação do risco / SQI / Caminhos de 

exposição

III. Quantificação do risco total / Área;

IV. Mapas de risco;

V. Concentrações Máximas Aceitáveis;

VI. Conclusão da necessidade de medidas de 

intervenção;
Minimizar

perigos e 

riscos



Desafios

1. Definição de prioridades ("Ecossistema Natural").

2. Falta de diretrizes legais de qualidade dos sedimentos.

3. Falta de metodologia padronizada para o ARE: níveis e 
cálculo de risco.

4. Falta de dados locais para modelos para prever riscos 
para a vida silvestre.

5. Falta de laboratórios acreditados para ensaios 
ecotoxicológicos (solo / bioacumulação).

6. Estabelecimento de metodologias para a avaliação das 
comunidades biológicas.

7. Compreender estressores múltiplos na análise de risco.
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