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Ecotoxicologia na avaliação de risco ecológico

RESUMO
Este curso introdutório será focado nas abordagens técnicas para a realização de uma avaliação de risco
ecológico (ARE), fornecendo uma visão geral do planejamento e execução de ARE para a avaliação de locais
contaminados, considerando os ensaios de ecotoxicidade neste processo. Os participantes terão uma
compreensão geral do processo de planejamento e preparação de uma ARE, incluindo elaboração de modelo
conceitual, plano de análises, seleção de ensaios ecotoxicológicos e avaliações ecológicas para as linhas de
evidência, identificação e interpretação de efeitos ecológicos. Será estimulado o envolvimento ativo dos
participantes.
Público-alvo: profissionais ambientais, consultores, funcionários governamentais e estudantes.
Ementa: Princípios gerais e planejamento da ARE: modelo conceitual, plano de análises, avaliação detalhada,
cálculos de risco. A tríade na ARE: escolha das avaliações químicas, ecotoxicológicas e ecológicas nas linhas
de evidência. Perspectivas e desafios no cenário brasileiro e estudos de caso.
DURAÇÃO 4 horas
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