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G L O S S Á R I O 

AEE Análise de Extrapolação do Erro. Método de cálculo da proba
bilidade de exceder um limite a ser usado naqueles casos em 
queo limite considerado pode ser expresso como padrões toxi¬ 
cológicos. 

Aerossol Suspensão de pequenas partículas líquidas ou sólidas em meio 
gasoso. 

Aflatoxina Micotoxina carcinogênica produzida por um fungo, Aspergillus 
flavus, presente em amendoim, nozes, castanhas em início de 
decomposição. 

Agenda 21 Documento elaborado pela Organização das Nações Unidas 
(ONU), estabelecendo projeto de ação global visando ao de
senvolvimento sustentável, foi adotado por chefes de Estado 
de 179 países participantes da Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de 
Janeiro, em junho de 1992. 

AIA Avaliação de Impacto Ambiental. Processo definido como um 
conjunto de procedimentos realizados para identificar, prever 
e interpretar, assim como para prevenir as conseqüências ou 
efeitos ambientais que determinadas ações, planos, programas 
ou projetos podem causar à saúde, ao bem-estar humano e ao 
entorno. 

Alteragene Toda substância ou fator que provoque alteração do meio am
biente. 

Análise contextual Envolve a comparação do risco em questão com um ou mais de 
um dos seguintes aspectos: com outro risco, com os benefícios 
de um produto ou de uma atividade e com os custos de redu
ção do risco. 

Análise de eqüidade Procura analisar as iniqüidades existentes na distribuição do 
risco, custos e benefícios relacionados com os diferentes gru
pos sociais, com as diferentes regiões e com as gerações. 



Análise de preferência Envolve a comparação do risco percebido de acordo com os 
do público seguintes critérios: comparação com produtos existentes e acei

tos ou com atividades possuindo um benefício similar, e com o 
que as pessoas dizem acerca da aceitabilidade do risco. 

Análise de Risco Usada normalmente para a identificação de riscos nas diferen
tes unidades de produção, permite a elaboração de mapas de 
risco do meio ambiente interno e externo. O risco é calculado 
utilizando modelos para toxicidade, emissões líquidas ou 
gasosas, dispersão, incêndios e explosões. Os efeitos são calcu
lados em razão da distância do ponto de ocorrência. 

Antagonismo Interação entre duas substâncias químicas ou sistemas em que 
um reduz o efeito do outro. 

Antropogênica De origem humana. 

APELL Alerta e Preparação de Comunidades para Emergências Locais. 
Manual p reparado pela United Nat ion Env i ronmenta l 
Proteccion (UNEP), sobre o processo de atendimento a acidentes 
tecnológicos. 

AR Avaliação de Risco. Processo quantitativo e quali tat ivo 
conduzido para caracterizar a natureza e a magnitude dos riscos 
à saúde pública pela exposição a substâncias perigosas ou a 
contaminantes emitidos em sítios específicos; identificação do 
perigo, localização de suas causas, estimativa da extensão dos 
seus danos e a comparação destes com os benefícios. Existem 
várias outras definições para este termo. 

ARA Avaliação de Risco Ambiental. Processo de avaliação conjunta 
de dados científicos, sociais, econômicos e de fatores políticos 
que precisam ser considerados para a tomada de decisão sobre 
por exemplo a proibição, o controle ou a gestão de produtos ou 
atividades no meio ambiente. 

Aromático Em química orgânica, composto que contém um ou mais 
radicais benzeno. 

Arvore de falhas Diagrama em se que mostram as possíveis cadeias de eventos 
que levam ao aparecimento de um dano. 



Avaliação de Saúde Baseada na informação da caracterização ambiental, nas preo
cupações da comunidade com a saúde e nos resultados dos 
efeitos nesta. 

BCF Fator de bioconcentração. 

Biodegradável Capaz de ser metabolizado por um processo biológico ou 
orgânico. 

Bioensaio Usado para dois fins distintos: o primeiro, mais apropriado, 
refere-se ao emprego de seres vivos para medir a quantidade 
do agente tóxico de uma amostra ou a toxicidade desta. 
O segundo relaciona-se ao emprego de animais para investigar 
os efeitos tóxicos de agentes em testes de toxicidade. 

Biotransformação Reação metabólica ou seqüência de reações que em geral redu
zem o potencial para efeito adverso de um xenobiótico (hidró¬ 
lise, conjugação etc) . 

Câncer Crescimento desordenado de células malignas de tamanho 
ilimitado que invade tecidos contíguos, disseminando-se para 
distintas áreas do corpo. 

Carcinogênese Processo afisiológico que envolve a conversão de células nor
mais em neoplásicas e, posteriormente, de células neoplásicas 
em tumor. O processo pode ser resultado de ação química, vírus, 
radiação U.V. ou ionizante. 

Carcinógeno Agente causador de câncer. Pode ser tanto 'epigenético', quando 
exerce seus efeitos por citotoxicidade, imunossupressão, dese
quilíbrio hormonal e tc , quanto 'genotóxico', quando envolve 
alterações de material genético. 

Catástrofe Caso especial de risco direto em que a probabilidade de ocor
rência do evento é baixa, mas suas conseqüências são muito 
prejudiciais. 

CATBRÁS Diretiva brasileira adaptada a partir da diretiva de Seveso, pela 
Companhia de Engenharia e Tecnologia de São Paulo (CETESB), 
que estabelece critérios de identificação e classificação do poten¬ 
tencial de risco de acidentes ambientais das atividades industriais. 



Cenário Descrição e compreendimento das interações dos diferentes 
compartimentos ambientais entre si, a extensão das suas comu¬ 
nicabilidades - no que diz respeito aos processos de transferên
cia dos agentes poluidores lançados - no sítio em estudo; 

CFCs Clorofluorcarbonos. Substâncias artificiais contendo cloro. São 
utilizadas em sistemas de refrigeração e em sprays, entre outros usos. 

Chuvas ácidas Acidilicação das chuvas devido ao aumento de poluentes na 
atmosfera, especialmente os SOx e os NOx; 

Cif Fator de concentração da substância no sedimento. 

CL Concentração letal de uma substância que, quando testada 
experimentalmente, mata 50% da população em estudo. É 
expressa em ml ou mg/m 3 . 

Clorado Substância com um ou mais átomos de cloro presentes em 
sua molécula. 

Colinesterase Enzima existente em mamíferos e em outros seres. Ε capaz de 
inativar a acetileolina, entre outras substâncias. 

Conservação ambiental Utilização de um recurso ambiental qualquer, de modo a se obter 
um rendimento considerado bom, garantindo-se, entretanto, sua 
renovação ou sua auto-sustentação. 

Cp,a Concentração do poluente ρ no alimento a. 

Desenvolvimento Processo de mudança no qual o uso dos recursos sustentáveis 
sustentável (duráveis), a direção dos investimentos, a or ientação de 

desenvolvimento tecnológico e a ação institucional servem para 
aumentar o potencial de atender às necessidades humanas, tanto 
hoje como no futuro. 

Despoluir Retirar do meio exterior aquilo que pode ser nocivo. 

Diretiva de Seveso Diretiva que classifica os empreendimentos industriais quanto 
a seu grau de risco e quanto aos efeitos quando de emissões 
acidentais. 

Dosagem Quantidade de substância química administrada ou ingerida 
relacionada a alguma função orgânica, geralmente expressa em 
mg/kg de peso/dia. Posologia. 



Dose Quantidade total de um xenobiótico administrado ou ingerido. 

Dose de referência Ver RfD. 

EAF Fator de ajuste de exposição, adimensional, que regula a contri
buição da exposição por outras vias que não a aquática. 

Ecologia Ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o meio 
ambiente, bem como suas recíprocas influências. 

Ecossistema Sistemas integrados de seres vivos e ambientes físicos. 

Efeito estufa Aquecimento global do planeta devido ao aumento da concen
tração de certos gases na atmosfera (CO 2 , CH 4 , N 2 O, CFCs, 
vapor d'água). 

EHIA Environmental Health Impact Assessment. Estudo de avaliação 
de impacto na saúde ambiental, objetiva predizer e avaliar os 
impactos provocados pelo desenvolvimento baseado nos parâme
tros ambientais que tenham uma forte interferência na saúde 
dos ecossistemas e principalmente na saúde humana. 

EIA Estudo de Impacto Ambiental. Identifica prováveis impactos 
do projeto, propõe medidas mitigadoras para os impactos ina
ceitáveis e também alternativas em conjunto com as medidas 
mitigadoras, para posterior tomada de decisão. 

ELF Campos eletromagnéticos de baixa freqüência. 

End-points Pontos de inferências ou terminais. 

Epidemiologia Ciência que estuda a causa, a distribuição e o controle de fatores 
que determinam a freqüência e a distribuição de um processo 
ou doença infecciosa em uma região. 

Eri Risco ecológico para uma dada substância. 

Exposição Contato do homem ou animal com substância(as) química(as)/ 
biológica(as) ou radiações no meio ambiente ou no local de 
trabalho. 

F Taxa de consumo de peixe. 

Farmacodinâmica Medições de dose interna para se relacionar com efeitos. 



Farmacocinética Medições de dose interna para se relacionar exposição com 

dose. 

FE Freqüência da exposição. 

FEL Frank Effect Level. Nível de efeito tóxico aberto ou exuberante. 

FI Fator de Incerteza que reflete os vários tipos de dados usados 

para estimar o RfD, geralmente múltiplos de 10. 

FM Fator Modificador. É um fator de incerteza adicional maior que 
zero e menor ou igual a 10. 

Genotóxico Capaz de danificar material genético (DNA) de células cujos 
efeitos mais conhecidos são os mutagênicos e os carcinogênicos. 

Gestão Ambiental Procedimentos cujos objetivos são a conservação dos meios fí
sico e biótico e a dos grupos sociais que deles dependam. 

Gestão do Risco Processo que inclui a seleção e implementação da ação regu¬ 
latória mais apropriada, tomando por base os resul tados do 
processo de Avaliação de Risco, do controle tecnológico 
disponível, da análise de custo-benefício, do risco aceitável, do número aceitável de casos, da análise dos fatores sociais e políticos. 

HCC Human Carcinogenic Criterion. Critério para carcinogênese 

humana. 

HE (I) Dose efetiva na idade (I). 

Herbicida Agente capaz de aniquilar plantas. 

HNC Human Noncarcinogeanic Criterion. Critério para não-carcinó¬ 

genos humanos. 

I Idade no início da exposição. 

ICD Incorporação Crônica Diária de um carcinógeno ao longo de 

toda a vida (70 anos). 
IDC Incorporação Diária Crônica baseada numa exposição estimada 

por um longo período de tempo (superior a sete anos). 



Identificação do perigo Trata-se da identificação do agente perigoso na sua essência, 
seus efeitos, as condições de exposição e a população-alvo. 

IDS Incorporação Diária Subcrônica baseada numa exposição esti
mada por um período específico (de duas semanas a sete anos). 

Impacto Qualquer alteração favorável ou desfavorável produzida por 

um produto, processo, ação ou atividade. 

Inseticida Agente que mata insetos. 

Ip,a Incorporação diária do poluente no alimento a, crônica ou 

subcrônica. 

IR índice de Risco. É usado para avaliar o potencial e os efeitos 
não-carcinogênicos causados por mais de uma substância. 

IRv Índice de Risco para vários poluentes. 

ISO 14000 Série de normas que pretende estabelecer padrões para sistemas 
de gerenciamento, auditoria e rotulagem ambiental, avaliação 
de ciclo de vida de produtos e aspectos ambientais em normas 
de produtos. 

LC 5 0 O mesmo que CL 5 0 . 

LD 5 ( ) O mesmo que DL 5 0 . 

Letal Causador de morte. 

Limite de tolerância Threshold Limit Value. Limite superior aceitável da concentra¬ 
(TLV) ção de substância em suspensão. Nessas condições, estima-se 

que os trabalhadores podem se expor ao agente sem qualquer 
prejuízo à saúde. 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect. Dose para o menor efeito 
adverso observado, que é uma dose também determinada expe
rimentalmente, responsável pelo menor efeito adverso observado; 

Maligno Altamente lesivo ou fatal. 



Meio ambiente Conjunto, a um dado momento, de agentes físicos, químicos, 
biológicos e de fatores sociais suscetíveis de provocar um efeito 
direto ou indireto, imediato ou a termo, sobre os seres vivos e 
as atividades humanas. Existem várias outras definições para 
este termo. 

Metabolismo Soma total de reações bioquímicas que acontecem no organismo. 

Metástase Disseminação de uma doença (câncer, por exemplo) para região 
do corpo fora do local de lesão. 

Mutagenicidade São modificações da hereditariedade induzidas na informação 
genética armazenada no DNA celular. 

Névoa ácida (smog) Indesejável mistura de gases formados na baixa troposfera pela 
ação da luz solar sobre os poluentes de origem humana, espe
cialmente os NOx e os hidrocarbonetos. O ozônio é o principal 
composto produzido no smog. 

NOAEL No Orbserved Adverse Effect Level. Dose sem efeito observada. 
Dose determinada experimentalmente na qual não existe nenhu
ma indicação estatística ou biologicamente significativa do efei
to tóxico. 

N O E L No Observed Effect Level. Dose mais alta de um xenobiótico 
que, em determinado teste de toxicidade, é capaz de causar efei¬ 
efeitos adversos detectáveis. 

NOx Oxidos de nitrogênio. 

Organofosforado Pesticida orgânico com radicais fosfato, inibe a colinesterase. 

PAH Hidrocarbonetos poliaromáticos. 

PC Peso Corpóreo. 

Perigo Termo qualitativo que expressa o potencial nocivo do agente 

para a saúde e/ou para o meio ambiente. 

Pesticida Agente capaz de aniquilar praga ou peste. 

Poluentes sistêmicos Aqueles que produzem efeitos tóxicos outros que não o câncer 

ou a mutação gênica. 



Poluente Contaminante primário ou secundário que contribui para a 
poluição. 

Poluição Modificação prejudicial em um ambiente em que se encontra 
instalada uma forma de vida qualquer. Alteração do estado 
natural. Existem várias outras definições para este termo. 

Probabilidade Proporção dos casos nos quais determinado evento ocorre. 

QRp Quociente de Risco para o poluente p. 

RAI Risco Associado à Ingestão. 

RC Probabilidade de um indivíduo desenvolver câncer devido à 

exposição a um carcinógeno. 

Relatório Brundtland Documento que estabeleceu, pela primeira vez, uma correlação 
entre o meio ambiente e o crescimento econômico, também 
chamado desenvolvimento sustentável ou durável. 

RfD Dose de referência. Usado para toxicidade sistêmica, é definida 
como estimativa (com incerteza de até mais de uma ordem de 
grandeza) de exposição diária de determinada população huma
na (incluindo os grupos sensíveis) que provavelmente não apre
senta risco de efeitos adversos durante toda a vida. 

RfD crônico (RfDc) Usado para se avaliar o efeito potencial não-carcinogênico 
associado com períodos de exposição maior que sete anos e ao 
longo de toda a vida. 

RfD subcrônico (RíDs) Caracteriza efeitos potenciais não-carcinogênicos associados 
com exposições médias (períodos de exposição de duas semanas 
até sete anos). 

RIMA Relatório de Impacto Ambiental. Resumo do EIA, escrito em 
linguagem técnica mas acessível ao público. 

Risco agudo Aquele decorrente de emissões de energia ou matéria em gran
des concentrações, em um curto espaço de tempo. 

Risco ambiental Risco que ocorre no meio ambiente, seja ele interno - no caso 
de uma indústria, por exemplo - ou externo. 



Risco Carcinogênico Probabilidade de um indivíduo desenvolver câncer devido à 
(RC) exposição a um carcinógeno. 

Risco crônico Aquele que apresenta uma ação contínua por longo período. 

Risco direto Probabilidade de que um determinado evento ocorra, multipli
cada pelos danos causados por seus efeitos. 

Risco natural Aquele decorrente de distúrbios da natureza. 

Risco tecnológico Aquele decorrente das atividades desenvolvidas pelo homem. 

Risco total Risco de câncer total devido às múltiplas substâncias para as 

várias vias de exposição. 

Risco toxicológico Probabilidade de algum efeito adverso ocorrer após exposição 
de organismos a um xenobiótico. 

Risco Medida da probabilidade e da severidade de efeitos adversos. 
Existem várias outras definições para este termo. 

Risco p,v Risco de câncer devido às múltiplas substâncias para a via de 

exposição v. 

RR Risco Relativo em razão da idade. 

RTAs Riscos Tecnológicos Ambientais. 

Saúde ambiental Interdependência da saúde com os fatores socioeconômicos/ 

ambientais. Estudo da saúde do homem e dos ecossistemas. 

Saúde Estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas 
a ausência de doença ou enfermidade. 

Seletividade Variação da toxicidade de uma substância de espécie para espé
cie ou de órgão para órgão. 

Sensibilização Exposição inicial de um organismo a um hapteno/antígeno ca
paz de desenvolver uma resposta imune. 

SF Slope Factor. Fator potencial, usado para toxicidade carcino-
gênica. 



Sinergismo Interação de duas ou mais substâncias na qual um agente aumen
ta o efeito do outro. 

SOx Óxidos de enxofre. 

Teratogênese Refere-se à indução de efeitos no processo embrionário ou fetal, 
aumentando a mortalidade ou gerando anomalias congênitas. 

Termo Fonte Processo linear no qual os efeitos à saúde, devido ao lançamento 
de materiais radioativos ou não, no meio, dependerão direta
mente de suas quantidades e de suas formas. 

Tolerância Refere-se a situações no qual o organismo adquire capacidade 
de resistir à ação de um xenobiótico como resultante de expo
sição anterior. 

TOR Term of Reference. Escopo do projeto de impacto ambiental. 

Toxicidade Efeitos adversos ou deletérios advindos de exposição curta ou 
longa a um determinado xenobiótico. 

Toxicologia Ramo da ciência que estuda substâncias tóxicas de origem na
tural ou sintética. 

Toxina Substância tóxica elaborada por um ser vivo. 

Tri Fator de resposta toxicológica para uma dada substância. 

Txa Taxa de ingestão do alimento. 

UVR Radiações ultravioletas. 

Wh Peso médio de um adulto. 

Wt Consumo de água por um adulto. 

Xenobiótico Termo genérico para descrever qualquer substância estranha ao 

organismo não contemplada pelos caminhos biológicos usuais. 


