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Resumo da Tese apresentada à COPPEIUFRJ como parte dos requisitos necessários

para obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.).

BASES PARA UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO

DE RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS:

APLICAÇÃO A UM REPOSITÓRIO DE REJEITOS RADIOATIVOS

Marcelo Mallat Tostes

Março, 1999

Orientador: Elton Fernandes

Programa: Engenharia de Produção

Este trabalho estabelece as bases para o desenvolvimento de Sistemas de

Gerenciamento de Responsabilidades Ambientais como instrumentos destinados a

proporcionar cobertura fInanceira e gerencial a passivos ambientais oriundos de

atividades que gerem danos ao meio ambiente.

O trabalho analisa as teorias que relacionam a evolução do pensamento

econômico e com o tema ambiental, procurando delinear o estado da arte da pesquisa

neste campo como quadro conceitual necessário para desenvolvimento de instrumentos

de política ambiental.

Com base nestes conceitos e na análise de sistemas de responsabilidade

ambiental em implantação em diversos países do mundo, são elaboradas as bases para o

desenvolvimento estruturado de sistemas de responsabilidades ambientais.

Por tIm, é realizado um ensaio de aplicação das bases estabelecidas no

desenvolvimento de um sistema de responsabilidades ambientais para um repositório de

rejeitos radioativos.
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Abstract 01' the Thesis presented to COPPE/UFRJ as partial 1'ulfillment 01' the

requirements for the degree 01' Doetor of Seienee (D.Se.)

BASES FOR AN ENVlRONMENTAL LlABILlTY

MANAGEMENT SYSTEM:

APPLlCATION TO A REPOSlTORY FOR RADIOACTIVE WASTES

Marcelo Mallat Tostes

March,1999

Advisor: Elton Fernandes

Department: Production Engineering

This thesis aims at the establishment 01' conceptual bases for the development of

Environmental Liability Management Systems - instruments designed to provide

financiaI and managerial coverage to tinancial liabilities arising from activities that

impaet the environment.

The document analyses the theories that link the evolution 01' economic thought

and the environrnent, as a means of establishing the necessary 1'ramework for the

development of up-to-date environrnental policy instruments.

From these concepts and from the analysis of environrnental liability systems

being implemented in several countries, the bases for environmental liability systems

development are drawn.

Finally, a study is carried out on the application 01' these bases for the

development of an environmental liability management system for a radioactive waste

repository.
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INTRODUÇÃO

Sem dúvida, uma das questões que mais chamam a atenção de governos

nacionais, organizações públicas e privadas e da sociedade em geral neste final de

século é o relacionamento entre o desenvolvimento de atividades econômicas e seus

impactos sobre o meio ambiente. A amplitude desta preocupação pode ser avaliada pelo

espaço destinado ao tema nos meios de comunicação e pela mobilização gerada em todo

o mundo, incluindo a realização de conferências de espectro global como a do Rio de

Janeiro em 1992. Apesar de, por vezes, a questão ambiental ser ~tilizada como

argumento ou instrumento de pressão para consecução de objetivos não vinculados à

própria preservação dos recursos naturais, é fato que isto só ocorre em função do

reconhecimento da gravidade do problema e da sensibilização que este gera na opinião

pública. Ainda que pouco tenha sido efetivamente realizado neste final de século, será

inevitável dispensar à questão ambiental um tratamento com a responsabilidade e a

seriedade devidas no início do novo milênio, uma vez que, caso nada seja feito, o

prosseguimento do uso inadvertido dos recursos naturais certamente levará a um

colapso do estilo de vida da sociedade atual.

A adoção de uma postura pró-ativa em relação à questão ambiental vem

determinando o desenvolvimento de novas abordagens e a busca de instrumentos

técnicos e gerenciais que possibilitem a consecução do chamado Desenvolvimento

Sustentado, conceituado como "padrão de desenvolvimento que possibilite o

atendimento das necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade

das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades".

Tal fato se faz sentir particularmente na área nuclear. Além da preocupação

normalmente gerada pela simples utilização de materiais radioativos, preocupação esta

proveniente sobretudo da falta de informação do público e da herança negativa

decorrente do uso bélico de artefatos nucleares, um ponto de permanente discussão está

ligado à destinação prevista para os rejeitos radioativos gerados em sua utilização. Esta

é uma questão, sem dúvida, relevante, e deve ser corretamente posicionada e analisada

sobretudo em um país com as dimensões econômicas e populacionais do Brasil, em que

a disseminação do uso da energia nuclear vem ocorrendo de forma acelerada, não

apenas na área de geração de energia, mas também nas áreas de medicina, indústria e

pesquisa, como uma conseqüência natural do crescimento econômico.
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Abordaremos neste trabalho, em particular, a questão das responsabilidades

ambientais, as quais podem ser conceituadas de forma sucinta e aplicável a qualquer

tipo de atividade produtiva, como "efeitos causados por um agente econômico sobre o

meio ambiente que geram obrigações financeiras para este agente no sentido de sua

compensação futura". Estas responsabilidades deverão ser adequadamente

provisionadas para que seu gerenciamento possa se dar sem que se tomem ônus para as

gerações futuras.

Na área nuclear, estas responsabilidades estão vinculadas sobretudo às

atividades de descomissionamento de instalações e gerenciamento de rejeitos

radioativos. No que tange em particular aos rejeitos radioativos" a solução técnica para

seu gerenciamento e deposição final já se encontra bastante desenvolvida, sobretudo no

tocante aos rejeitos de baixo e médio níveis de radioatividade, concentrando-se os

esforços nos países mais desenvolvidos na solução das questões técnicas vinculadas aos

rejeitos de alto nível de radioatividade. A questão econômica relativa aos rejeitos de

baixo e médio níveis, no entanto, só recentemente vem sendo abordada, constituindo

preocupação fundamental o provisionamento e o gerenciamento de recursos que

garantam o tratamento e a guarda dos rejeitos até que estes não mais possam oferecer

riscos à sociedade.

Segundo SODERBERG (1995), o grande desafio deste final de século na área de

rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radioatividade não está vinculado a

aspectos técnicos, mas sim econômicos, consistindo na missão de colocar todo o

inventário existente de rejeitos, e aquele por ser gerado, sob sistemas de

responsabilidade ambiental. Estima-se que cerca de 50% dos rejeitos radioativos de

baixo e médio níveis inventariados em todo o mundo se encontrem fora de qualquer

sistema de responsabilidades, constituindo um passivo ambiental a ser resgatado.

No caso brasileiro, a dimensão presente das atividades em diversos setores que

utilizam insumos radioativos, bem como o inventário acumulado de rejeitos históricos,

já justificam a construção de um repositório de rejeitos para atender às necessidades

nacionais. Além dos condicionantes técnicos que, conforme discutiremos, não

constituem obstáculos à implantação do repositório, existe a questão da viabilidade

econômica do empreendimento, que deve ser corretamente contemplada no sentido de

tomá-lo consistente e coerente com as visões atuais da utilização racional dos recursos

ambientais.
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Este trabalho analisa a questão das responsabilidades ambientais e seu

gerenciamento, através, sobretudo, da constituição de fundos financeiros de

responsabilidade, destinados a prover recursos em volume adequado e no momento em

que forem necessários para o resgate do passivo ambiental gerado pelas atividades

produtivas.

A constituição de fundos ambientais só se torna efetiva como forma de cobertura

das responsabilidades ambienais quanto adequadamente articulada com os aspectos

técnicos, legais e gerenciais envolvidos no equacionamento do problema. Isto sugere a

adoção de soluções do tipo sistêmico, o que vem sendo realizado, em maior ou menor

grau, em diversos setores de atividade e sobretudo no nuclear. Neste trabalho,

introduzimos o conceito de Sistema de Gerenciamento de Responsabilidades

Ambientais e analisamos seus componentes e a forma em que se podem articular,

através de diferentes arquiteturas. Apresentamos, desta forma, as bases para constituição

destes sistemas e as aplicamos, posteriormente, ao desenvolvimento de um sistema

destinado a prover cobertura aos rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de

radiação, através da implantação de um repositório de rejeitos radioativos do tipo

próximo-à-superficie.

O trabalho toma como ponto de partida a revisão da evolução histórica do

pensamento econômico e de seu tratamento às questões ambientais. Este tema, abordado

no Capítulo I, é fundamental para a análise e concepção de instrumentos de política

ambiental, uma vez que cada instrumento desenvolvido representa, em verdade, uma

crença na forma de relacionar questões econômicas e meio ambiente, ainda que muitas

vezes não tenhamos presente este fato.

O Capítulo II introduz o conceito de externalidade e aborda a questão do

impacto ambiental das atividades produtivas sob o ponto de vista da sociedade. O

Capítulo UI aborda a mesma questão sob o ponto de vista da empresa, introduzindo o

conceito de contabilidade ambiental.

No Capítulo IV, é apresentada a questão das responsabilidades ambientais. É

introduzido o conceito de sistema de gerenciamento de responsabilidades ambientais,

como instrumento técnico, legal, financeiro e gerencial destinado ao equacionamento

destas responsabilidades.

O Capítulo V particulariza a questão das responsabilidades ambientais para o

setor nuclear, analisando as principais fontes de destas responsabilidades no setor: o

descomissionamento de instalações e o gerenciamento de rejeitos radioativos. O

3



Capitulo VI apresenta noções básicas sobre gerenciamento de rejeitos radioativos,

realiza um diagnóstico da situação nacional e introduz o conceito de repositório

próximo-à-superficie, como solução técnica adequada a prover a deposição final para

rejeitos de baixo e médio níveis de radiação.

O Capítulo VII discute a aplicação dos conceitos ligados aos sistemas de

gerenciamento de responsabilidades ambientais a um repositório de rejeitos radioativos

fictício que, no entanto, abrigaria um inventário similar ao existente no Brasil. É

discutida inicialmente a implantação do repositório de rejeitos pelo setor público e, em

seguida, em cooperação com o setor privado, considerando-se três modelos para esta

finalidade. Complementarmente, são realizad~s considerações sobre a aplicação do

sistema considerado à realidade brasileira.

Por fim, no Capitulo VIII são apreseritadas conclusões e desenvolvimentos

futuros que poderiam contribuir para a solução de problemas ainda existentes no

desenvolvimento e implantação dos sistemas de responsabilidades ambientais.
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I. ABORDAGENS ECONÔMICAS DO MEIO AMBIENTE

1.1. A Evolução do Relacionamento entre Pensamento Econômico e Meio

Ambiente

Com a crescente consciência social sobre os reflexos ambientais das atividades

produtivas, vem se tornando consensual o fato de as sociedades não mais poderem

operar como se economia e ecologia fossem duas disciplinas distintas e separadas, sem

a necessidade de que uma aprenda com.a outra.

No entanto, este relacionamento não foi sempre assim. Em realidade, as duas

disciplinas se desenvolveram separadamente, com pouca consideração mútua. Apenas

no último quarto deste século, à medida que o gerenciamento ambiental se tornou uma

disciplina explícita e independente, demandando atenção de governos, empresas,

comunidades e indivíduos, foi que esta dicotomia começou a se dissipar. Durante este

processo, a percepção dos problemas ambientais se ampliou e diversificou, passando de

questões ligadas simplesmente à poluição, em escalas local, nacional e internacional,

para a degradação dos recursos naturais em nível mundial, atingindo a dimensão de

problemas verdadeiramente globais como mudanças climáticas e a destruição da

camada de ozônio.

Ao longo desses três últimos séculos, a questão do relacionamento entre

atividades econômicas e meio ambiente foi tratada de diversas formas, com diferentes

graus de percepção pela sociedade.

Os economistas clássicos, embora não abordando explicitamente a questão

ambiental, manifestaram sempre alguma preocupação com a sobrevivência no longo

prazo. Um exemplo importante é Malthus. Sua abordagem da questão do crescimento

demográfico face à limitação dos recursos naturais conduziu a uma preocupação com a

sustentabilidade do sistema econômico que, apesar de desconsiderada por mais de um

século, veio a ser retomada neste final de milênio. Outro economista clássico que

manifestou pessimismo a respeito da sustentabilidade do crescimento a longo prazo foi

David Ricardo. Adam Smith, por sua vez, reconheceu a possibilidade de um colapso

final do sistema econômico, após longo período de crescimento, em função do

esgotamento de alternativas.
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A abordagem econômica Keynesiana, tirou o foco da questão da sobrevivência

no longo prazo, enfatizando as medidas de controle macroeconômico de curto prazo, o

que pode ser traduzido por uma expressão de sua própria autoria: "no longo prazo

estaremos todos mortos". Por outro lado, mesmo no curto prazo, Keynes manifesta

pouca preocupação com a utilização racional dos recursos, estimulando a política de

"abrir e fechar buracos" como instrumento governamental válido de estímulo às

economias em depressão.

O desenvolvimento tecnológico e a revolução industrial concorreram, em um

primeiro estágio, para a solução dos problemas de sustentabilidade que afligiam

Malthus e os outros economistas clássicos. Estes fatores contribuíram para desviar o

enfoque econômico das questões ambientais, reiterando a idéia de que a tecnologia seria

capaz de resolver eventuais problemas ambientais que adviessem do uso inadvertido dos

recursos naturais.

Esta situação, entretanto, começou a mudar após a Segunda Guerra Mundial,

sobretudo a partir da década de 60, quando a difusão da utilização de modelos

econométricos passou a colocar novamente em foco a questão da sustentabilidade do

padrão de desenvolvimento da sociedade ocidental.

Um estudo elaborado por COLBY (1990) em publicação do Banco Mundial

descreve cinco "paradigmas" que sintetizam a evolução do pensamento sobre o

relacionamento entre atividade econômica e meio ambiente. Segundo a própria

conceituação de Colby, "cada paradigma é dominado por um conjunto de diferentes

hipóteses sobre a natureza humana e as atividades humanas, sobre o próprio meio

ambiente e o relacionamento entre este e o ser humano. Cada um formula diferentes

perguntas e enfatiza diferentes evidências, imperativos, ameaças e riscos. Cada um

propugna diferentes abordagens e técnicas de modelagem, resultando em diferentes

estratégias de ação. Cada paradigma engloba ainda diferentes correntes de pensamento e

escolas, de forma que o consenso não é generalizado a seu respeito, representando

apenas linhas estruturais de pensamento".

Apresentaremos, a seguir, uma descrição sucinta da evolução histórica do

pensamento relacionando economia e meio ambiente, enfatizando os cinco paradigmas

citados por Colby.
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1.2. A Economia da Fronteira

Economia da Fronteira é um termo cunhado para descrever a abordagem

econômica da questão ambiental que prevaleceu nos países industriais até o final dos

anos 60. Basicamente, ela trata a natureza corno uma fonte infinita de recursos naturais,

a ser utilizada para o beneficio humano, e corno um sumidouro infinito para os sub

produtos do desenvolvimento. Segundo esta abordagem, a natureza é vista como

existindo a serviço do bem-estar humano, podendo ser explorada, manipulada ou

modificada, de diversas formas, no sentido da melhoria da qualidade de vida. O ser

humano é visto, portanto, como superior à natureza, podendo servir-se dela sem maior

preocupação com as conseqüências de suas ações.

A passagem dos recursos naturais para a atividade econômica e o fluxo dos

rejeitos de volta ao meio ambiente é que caracteriza a "fronteira" econômica. Enquanto

o sistema econômico de produção sempre foi alvo de profunda investigação, urna vez

que tratava de recursos "escassos", não haveria necessidade de maior preocupação com

o meio ambiente, pois este teria uma capacidade "infinita" de prover recursos para o

sistema econômico.

A ocorrência de escassez de determinado item poderia ser normalmente

superada pela inteligência e criatividade humanas, encontrando, entre os recursos

naturais abundantes, um substituto à altura para o recurso em processo de

escasseamento (representando a solução para as preocupações de Malthus). Em

realidade, tudo aconteceria como se o meio ambiente se comportasse como uma fonte

infinita de recursos.

Este pensamento focou o desenvolvimento da teoria econômica nos recursos

considerados escassos, ou seja, o capital e o trabalho, e os sistemas econômicos sempre

se estruturaram com base na forma de relacionamento destes dois recursos. Esta foi a

abordagem dominante das práticas econômicas até meados da década de 60.

A constatação de que os recursos naturais estavam se tomando escassos e sem

possibilidade de substituição a curto prazo, além do agravamento das conseqüências das

atividades econômicas sobre o meio ambiente, levou a reflexões sobre novos padrões de

desenvolvimento.
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1.3. A Ecologia Radical ou Deep Ecology

Esta abordagem se situa no extremo diametralmente oposto ao da Economia da

Fronteira, tendo sido desenvolvida como uma reação a ela. Neste caso, o ser humano é

colocado num plano inferior ao da natureza, devendo procurar interferir o mínimo com

o meio ambiente. A ênfase é dada não no desenvolvimento tecnológico e na produção

em massa para o atendimento das necessidades humanas, mas na reavaliação destas

necessidades e do nosso estilo de vida, enfocando o consumo a ser realizado como o

mínimo necessário à garantia da sobrevivência e da realização humanas.

A aplicação desta filosofia resultaria em mudanças radicais em sistemas

econômicos, sociais e legais e na própria definição de desenvolvimento. Ela advoga

maiores mudanças na qualidade e na extensão da atuação do homem sobre a natureza,

reconhecendo a dependência mútua e a necessid~de de cooperação entre seres humanos

e a natureza.

Enquanto alguns destes princípios podem realmente ser úteis em abordagens

para o planejamento do desenvolvimento, sua adoção plena significaria o retomo de

nossa civilização a um estilo de vida rural e pré-industrial, o que parece impraticável.

1.4. A Proteção Ambiental

Ao final da década de 60 já se faziam sentir as deficiências do enfoque da

Economia da Fronteira. Em oposição, surgiram abordagens diametralmente opostas à

questão do relacionamento economia-ecologia como a da Ecologia Radical. Diante

deste quadro extremista, seria natural que se considerasse a possibilidade de análise de

compromissos entre as duas abordagens.

O paradigma da Proteção Ambiental procura implementar este "trade-off'

através da identificação dos impactos, sua mensuração, avaliação e comparação aos

beneficios gerados pela atividade que gerou o dano. Trata-se, portanto, de avaliar o

"preço" em termos ambientais que está sendo pelo pago em função do beneficio

econômico.

Esta abordagem é normalmente considerada como "defensiva" ou "negativa",

uma vez que é centrada no controle dos danos gerados. É comum a adoção de

regulações ambientais do tipo "comando-e-controle", ou seja, o estabelecimento de
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limites de emissão e/ou a utilização de muitas e tarifas destinadas a compensar ou

remediar o dano ambiental causado. Busca-se, também, o conceito de "ótimo"

ambiental1, considerando-se os recursos ambientais como insumos valorados de

produção e procurando otimizar seu consumo através de mecanismos de mercado.

Desta forma, a principal estratégia deste paradigma é legalizar o meio ambiente

como umaextemalidade2 econômica, advogando-se a privatização da propriedade como

a principal solução para o uso abusivo dos recursos.

1.5. O .Gerenciamento dos Recursos Ambientais

o paradigma do Gerenciamento dos Recursos Ambientais representa uma

evolução dos conceitos de Proteção Ambiental. Na abordagem da Proteção Ambiental,

as questões ambientais são incorporadas à análise através de sua mensuração em termos

econômicos. Em realidade, isto é feito pontualmente, através da intemalização de cada

extemalidade ambiental de per si. A idéia básica subjacente à abordagem de

Gerenciamento dos Recursos Ambientais é incorporar todos os tipos de recursos 

físicos, biológicos, humanos, infraestruturais e financeiros - nos cálculos das contas

nacionais, produtividade e políticas de desenvolvimento. Neste sentido, a poluição pode

ser contabilizada como um "recurso negativo" (causador de degradação do capital

natural) ao invés de como uma extemalidade, de acordo com o enfoque da Proteção

Ambiental. O clima e os processos que o regulam podem ser considerados itens vitais a

serem gerenciados de acordo com este paradigma.

A partir dos modelos de Gerenciamento dos Recursos Ambientais, conclusões

podem ser obtidas, tais como a necessidade de estabilização das taxas de crescimento

populacional dos países em desenvolvimento e redução em níveis de consumo "per

capita" como itens essenciais para a consecução do desenvolvimento sustentável.

Esta abordagem é ainda antropocêntrica, assim corno as antecessoras. Toda a

preocupação está baseada no fato de que o prejuízo causado à natureza está, em última

análise, causando prejuízos ao próprio homem. Portanto o paradigma neoclássico de

crescimento econômico ainda prevalece. Ele é apenas ampliado para englobar alguns

I O conceito de "otimo" ambiental será discutido no Capítulo 11.
2 O conceito de "extemalidade" será discutido no Capítulo 11.
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princípios ecológicos básicos numa tentativa de manter a estabilidade dos ecossistemas

de apoio à vida no sentido do desenvolvimento sustentado.

A abordagem do Gerenciamento dos Recursos Ambientais preconiza a completa

internalização dos efeitos externos, como forma de se identificar limites de crescimento

a serem respeitados, assim como possíveis oportunidades de minimização de impactos

ambientais.

O que se procura, em realidade, é um modelo de eficiência global. Atividades de

monitoração da saúde das populações e do comportamento dos ecossistemas assim

como a utilização do Princípio do Poluidor Pagado-i3 como forma de internalização dos

. custos sociais da poluição são técnicas características da abordagem do Gerenciamento

dos Recursos Ambientais.

·1.6. O Eco-Desenvolvimento

O objetivo da abordagem do Eco-Desenvolvimento é reestruturar a relação entre

sociedade e natureza em um "jogo de soma positiva", através da reorganização das

atividades humanas de forma a que estas se tornem sinergéticas com os processos e

serviços existentes nos ecossistemas.

Ela difere da Ecologia Radical no sentido de não porpor uma simples simbiose

com a natureza, mas o desenvolvimento realizado através da cooperação do homem

com os processos naturais. Eco, nesta abordagem, significa tanto "econômico"quanto

"ecológico", uma vez que ambos os nomes vêm da mesma raiz grega. A utilização do

termo Desenvolvimento é proposital, em contraposição a "crescimento", "proteção" ou

"gerenciamento", no sentido de explicitar uma reorientação da forma de consideração

dos aspectos sociais, econômicos e ecológicos no planejamento das atividades.

O Eco-Desenvolvimento visa a expandir os limites do sistema considerado pela

abordagem do Gerenciamento dos Recursos Ambientais, ampliando o modelo do

sistema econômico (fechado) com um modelo mais amplo em que seriam computadas

as relações dos recursos biofísicos (energia, materiais, processos ecológicos, etc).

3 O Princípio do Poluidor Pagador será discutido no Capítulo IV.
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Uma abordagem semelhante à do Eco-Desenvolvimento, no sentido de que

pretende buscar uma visão holística do relacionamento entre economia e ecologia, é a

escola da Economia Ecológica (COSTANZA, 1994).

1.7. Outras Abordagens e Conceitos

o Crescimento Zero

Ao final da década de 60, um relatório elaborado pelo Clube de Roma, chamou a

atenção novamente para os "Limites de Crescimento", a possibilidade do esgotamento

dos recursos naturais, sobretudo os não renováveis, se mantido o modelo de

crescimento. Estas conclusões levaram ao desenvolvimento de uma visão catastrofista

do futuro, advogando pela cessação imediata do crescimento e formulação de um novo

modelo de desenvolvimento.

o Eco-Modernismo

A adoção de políticas de livre-mercado e o processo de globalização,

dominantes neste final de século, levaram à elaboração de uma abordagem à questão

ambiental própria, a que se costumou chamar, em alguns casos, de Eco-Modernismo

Esta não chega a configurar uma escola, ou uma corrente estruturada de pensamento,

mas a resposta de alguns segmentos econômicos às questões ambientais colocadas em

relevância neste final de século.

O Eco-Modernismo procura representar uma evolução do conceito de

Gerenciamento dos Recursos Ambientais sem, no entanto, chegar às práticas do Eco

Desenvolvimento. Assim sendo, propõe a busca da eficiência na aplicação dos recursos,

mas não com base na maximização da produção a partir de cada unidade de insumo

consumida e sim com base na minimização dos rejeitos gerados a partir de cada unidade

consumida. Pretende a adoção de novas tecnologias menos poluidoras mas reconhece

como imprescindível o aumento continuado da capacidade de produção.

Não considera, portanto, o rompimento com determinadas estruturas e valores

que seria fundamental no sentido da viabilização da implantação do Eco

Desenvolvimento.
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A abordagem é, de certa forma, contraditória, uma vez que estimula processos

como o de concentração de renda e marginalização das populações que produzem

justamente efeito contrário ao da preservação ambiental. Neste sentido, caracteriza-se

mais como urna forma de apresentar a preocupação ecológica do sistema de livre

mercado do que como um escola com objetivos definidos e com instrumentos capazes

de viabilizar estes objetivos.

o Desenvolvimento Sustentado

A expressão Desenvolvimento Sustentado tem servido para agrupar diferentes

interesses e múltiplas recomposições. Desta forma, sob uma mesma denominação

amparam-se diferentes conceitos e práticas.

Sustentabilidade4 já adquiriu diversas definições, tais como: "a manutenção no

tempo de um estoque constante de capital natural" ou "a capacidade de um sistema

produtivo de manter sua produtividade apesar das flutuações dos fatores externos". Uma

terceira definição, constante do relatório Nosso Futuro Comum (1987) tornou-se,

provavelmente, a mais conhecida: "o desenvolvimento sustentado é aquele que

responde às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações

futuras de responder às suas necessidades".

Em verdade, Desenvolvimento Sustentado não se configura como urna

abordagem econômica do meio ambiente, mas como a definição de urna situação

desejável e da intenção de atingi-la. Diversos intrumentos desenvolvidos por outras

abordagens ambientais buscam legitimidade caracterizando-se como ferramentas ou

práticas para a implantação do Desenvolvimento Sustentado.

A Figura LI. do item 1.8. a seguir apresenta um diagrama esquemático da

evolução do relacionamento entre pensamento econômico e meio ambiente.

4 DALY (1989) apresentou um conceito mais detalhado, como: "um processo no qual o desenvolvimento
qualitativo é preservado e ampliado, enquanto o crescimento na escala biofisica da economia se toma
cada vez mais limitado pela capacidade do sistemas socio-econômicos de realizarem, a longo prazo, duas
funções essenciais: a regeneração das matérias-primas e a absorção dos rejeitos gerados pela atividade
humana".
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n. EXTERl~ALIDADES E OTIMIZAÇÃO ECONÔMICA: O PONTO DE

VISTA DA SOCIEDADE

n.l. O Conceito de Externalidades

No desenvolvimento de suas atividades, os agentes econômicos consomem

recursos e utilizam fatores visando à geração de produtos e serviços. Durante o processo

de produção não apenas o ambiente interno à empresa, mas também o externo são

alterados. Em realidade, qualquer agente econômico no desempenho de sua~ atividades

gera reflexos sobre o ambiente que o cerca e que podem ser positivos ou negativos.

Alguns destes reflexos possuem a característica de serem involuntários, ou seja, os

.agentes econômicos não possuem a intenção de gerá-los ou de submeter a sociedade a

eles. São apenas subprodutos, desejáveis ou não, da ação dos agentes econômicos.

Assim é o caso da poluição gerada por uma indústria sobre o meio ambiente que a cerca

- um efeito negativo. Assim é também o caso da reforma de uma casa antiga, tornando

uma construção sem atrativos visuais num imóvel bonito a ser apreciado pelos que

passam - um efeito positivo.

Estes efeitos são denominados pela teoria econômica: externalidades, efeitos

externos, efeitos de derramamento ou economias externas. São, em realidade, efeitos

involuntários gerados pelos agentes econômicos que ultrapassam os limites das

atividades em questão, "vazando" para o meio ambiente.

Para que uma externalidade ocorra, duas condições devem se verificar:

• A atividade de um agente afeta o bem estar de outro agente;

• O agente que gera o efeito sobre o bem estar do outro não leva em

consideração este efeito em seu processo de tomada de decisão.

Em realidade, uma indústria, ao produzir, não tem a intenção de poluir o

ambiente. No entanto, não irá considerar este efeito adverso gerado sobre as populações

circunvizinhas a não ser que algum tipo de regulamentação assim o determine. Da

mesma forma, o proprietário da casa reformada não tem a intenção de agradar os

passantes, mas sim de usufruir de um imóvel em melhor estado de conservação.
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As externalidades possuem três características:

• Surgem, normalmente, em decorrência de urna definição imprecisa dos

direitos de propriedade. O industrial que libera efluentes

indiscriminadamente para o meio ambiente o faz por considerar, ainda que

não o reconheça, que o meio ambiente não possui um proprietário que possa

reclamar seu dano;

• São involuntárias, conforme mencionado. O industrial não tem a intenção de

poluir o meio ambiente. Trata-se apenas de um subproduto inconveniente de

seu processo produtivo, o qual ele não se vê compelido a considerar em seus

custos e beneficios;

• Não podem ser evitadas a um custo nulo por aqueles que sofrem seu efeito.

A solução da externalidade envolve sempre um custo a ser incorrido ou pelo

produtor (mediante a adoção de medidas preventivas) ou pelo agente que

sofre seu efeito (mediante a adoção de medidas de remediação).

Em termos econômicos, as externalidades representam uma falha do mecanismo

de mercado. Em realidade, elas só ocorrem pelo fato de os efeitos gerados externamente

pelo agente não estarem contabilizados nos seus custos de produção. Desta forma, sob a

ótica social (da economia como um todo e não sob a ótica privada do empreendedor), a

externalidade leva o sistema econômico (e portanto a sociedade) a atuar em um nível

abaixo do ótimo, não permitindo que o mercado realize a alocação racional dos

recursos, o que aconteceria em condições mais perfeitas de mercado. Os custos privados

(custos de produção do empreendedor) passam a ser diferentes dos custos sociais

(custos que a sociedade paga pela produção de bens e serviços), pelo valor da

externalidade realizada.

Podemos distinguir três fontes para a externalidades:

• A primeira, já citada, está ligada à definição imprecisa dos direitos de

propriedade. É o caso em que a operação de uma indústria situada a

montante de um rio prejudica a operação de uma indústria situada a jusante

em decorrência da poluição das águas. Ambas indústrias utilizam-se do
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mesmo msumo (água do rio), que, no entanto, não pertence a qualquer

agente capaz de regular sua utilização;

• progresso tecnológico, que gera rendimentos crescentes de escala e custos

médios decrescentes no longo prazo. Favorece, desta forma, a constituição

de monopólios capazes de praticar e manter preços acima dos preços que

seriam obtidos nos mercados competitivos;

• A presença de bens públicos, uma vez que a não existência de mercado para

estes bens não permite a formação de preços competitivos.

fi.2. Externalidades Ambientais

Do apresentado no item lI. 1, podemos concluir que as externalidades são um

fenômeno comum nos sistemas econômicos. Convivemos com elas diariamente, sem

muitas vezes nos darmos conta de sua existência e, em ainda menor grau, do seu

significado em termos econômicos. MISHAN (1976) cita o exemplo bem humorado de

que o uso de saia curta por uma mulher pode gerar ao mesmo tempo uma externalidade

positiva sobre os homens e uma negativa sobre outras mulheres. No entanto, poucos

percebem o fato como uma externalidade ou despenderiam algum tempo a calcular seu

valor econômico.

O mesmo não se pode dizer das externalidades geradas pelos agentes

econômicos sobre o meio ambiente. O conceito de externalidade foi introduzido por

Alfred Marshall em seu "PrincipIes of Economics" (1925) e posteriormente analisado

por Pigou em "Economics of Welfare" (1932). Já em 1932, Pigou observava a

importância das externalidades ambientais geradas pela era industrial, propondo

inclusive intrumentos econômicos de regulação e correção destes desvios.

Conforme mencionado, as externalidades ambientais decorrem do fato do meio

ambiente ser um bem público, não pertencendo em particular a nenhum agente

econômico. Ao poluir o meio ambiente, uma indústria está em realidade consumindo

uma parcela do capital natural da sociedade sem retornar a esta o valor correspondente.

Tal fato faz com que seus custos privados de produção sejam inferiores aos custos

sociais (calculados levando em consideração o valor das externalidades geradas).
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Conhecemos da microeconomia a relação que estabelece que uma empresa irá produzir

uma quantidade específica de um bem até que o custo marginal de produção do bem

seja igual à receita marginal auferida com a venda do bem. Desta forma, custos privados

menores irão gerar uma produção do bem em questão além do ponto de equilíbrio social

(produção excessiva), tendo como conseqüência o consumo excessivo do capital natural

da sociedade (fora do ponto do ótimo social, conforme veremos posteriormente). Este

fenômeno recebe a denominação de "falência de mercado", no sentido de que os

mecanismos de mercado não mais garantirão a alocação eficiente dos recursos da

sociedade.

A Figura lI. I , extraída de MAIMON (1992), explicita a situação:

CTM

Preços
e

Custos

P

Qs
Quantidades

RM

CAM

Figura lI. 1: Quantidade Ótima Privada X Quantidade Ótima Social

Onde:

RM = Receita Marginal

CPM = Custos Privados Marginais

CAM = Custos Ambientais Marginais

CTM = Custos Totais Marginais

Qp = Quantidade Ótima Privada

Qs = Quantidade Ótima Social
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11.3. Internalização das Externalidades, Política Ambiental e Otimização

Econômica

A solução para a situação mostrada no item anterior está em fazer com que o

agente econômico leve em consideração em suas decisões de produção o valor das

externalidades ambientais por ele geradas. Ele deve incorporar como custo de produção,

além de seus custos privados, também os custos ambientais (sociais)5. A este processo

dá-se o nome de internalização da externalidade.

Normalmente, o processo de regulação exercido pelo governo tem por objetivo

fazer com que a empresa incorpore este. custo "adicional", através da utilização de

algum instrumento de política ambiental. No entanto, a correta determinação do valor da

externalidade é por vezes difícil ou os governos não dispõem de mecanismos legais que

obriguem os agentes econômicos a levarem em consideração a externalidade que geram.

Desta forma, no sentido de buscar a correção da situação, um instrumento de política

ambiental deve ser adotado, sendo alguns deles apresentados a seguir:

Comando e Controle: Corresponde à política de proteção ambiental, mediante

o estabelecimento de limites para a emissão de poluentes. Neste caso, o problema é

minorado, embora não resolvido. Com o objetivo de limitar as emissões até o patamar

estabelecido pelo órgão regulador, o empresário terá provavelmente que instalar e

operar algum equipamento de tratamento de efluentes, internalizando, desta forma, parte

do custo ambiental (do valor da externalidade).

Taxação da Emissão: Neste caso, o governo estabelece uma taxa a ser cobrada

ou pela emissão total, ou pela emissão que ultrapassar o limite estabelecido pelo

regulador. Esta taxa representa, em verdade, um "pseudo-preço" ou um "pseudo-custo"

a ser incorporado pelo agente agressor do meio ambiente. A taxa tem o efeito de forçar

o agente a levar em consideração o nível de emissão ambiental em seu processo privado

de tomada de decisão. Se a taxa for fixada com base no dano marginal causado pela

emissão, os agentes estarão intemalizando completamente o dano ambiental causado em

suas decisões financeiras. Será feito um balanço entre o custo de incorrer no pagamento

5 Ver Capítulo m.
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da taxa e o custo de empreender medidas de controle da poluição, de forma a limitar as

emissões a um nível ótimo, conforme será visto no item lIA.

Certificados Negociáveis: Neste caso estabelecem-se cotas (certificados

negociáveis) de emissão para as empresas. O total das cotas estabelecidas equivale ao

nível ótimo de poluição e são ou vendidas às empresas ou atribuídas a elas de acordo

com algum critério. As cotas podem então ser negociadas, criando-se um "mercado de

poluição". As empresas irão negociar as cotas até que o custo marginal do controle da

poluição (que pode ser evitado pelo detentor de uma cota) iguale o preço de uma cota no

mercado. Como o custo de oportunidade de emissão para as empresas corresponde ao

preço de uma cota, as empresas terão que levar em consideração estes custos em suas

decisões, novamente intemalizando a extemalidade.

Em todos os casos, no entanto, a sociedade poderá ainda experimentar um grau

de poluição ou dano, normalmente conhecido como "poluição ou dano residual", uma

vez que permanece mesmo após a implementação da política. A presença de danos

ambientais residuais, no entanto, não significa necessariamente que exista extemalidade

ou ineficiência na alocação de recursos.

A Figura 11.2 abaixo ilustra o processo de regulação da empresa através da

equiparação entre danos marginais e custos marginais de controle da poluição.

Valores
Marginais ($)

A

c

o

Custos Marginais de
Controle da Poluição

D

Danos Marginais

B Emissões

Figura II.2: Custos Marginais de Controle da Poluição X Danos Marginais
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Sem existência de regulação, a empresa terá a tendência a internalizar um

mínimo de custo de controle ambiental, operando com um nível de emissão próximo de

OR Com a introdução da taxa ambiental ou do custo de aquisição da cota de emissão,

esta terá estímulo para se mover para a esquerda, reduzindo o nível de emissão. Se o

valor da taxa ou o custo da cota equivalerem ao valor do dano marginal (OC), a empresa

terá estímulo para passar a emitir apenas OD, internalizando este custo ambiental e

caminhando no sentido do ótimo social.

11.4. Nível "Ótimo" de Poluição

A Teoria do Consumidor da microeconomia clássica, estebelece que o

consumidor tem, em sua função de utilidade, o controle sobre as quantidades por ele

consumidas. Estas quantidades são determinadas em função de alterações no nível de

renda ou dos preços dos produtos. Em condições de mercado competitivo, a

maximização da utilidade do consumidor se dará no ponto em que a relação entre as

utilidades marginais dos bens iguale seus preços relativos.

Este mesmo raciocício pode ser transferido para a Teoria da Firma, definindo-se,

desta forma, não as quantidades a serem consumidas, mas sim as produzidas pela

indústria. Desta forma, estendendo-se o raciocínio para todo o conjunto de bens e

serviços do sistema econômico, conclui-se que o mecanismo de mercado conduziria este

sistema a uma condição de racionalidade e otimização do uso de fatores conhecida

como "Ótimo de Pareto". Esta condição corresponde a dizer que a sociedade opera no

limite de sua função de utilidade, sendo impossível melhorar a condição de um agente

sem necessariamente piorar a condição de um ou mais outros agentes.

Um mercado competitivo, livre de externalidades, atuaria portanto neste ponto

de "ótimo" social. A presença de externalidades leva a sociedade a atuar fora deste

ponto, realizando uma perda de utilidade. Vale ressaltar que este "ótimo" social não

significa que todos os agentes estejam em boa situação e nem mesmo que todos os

agentes desfrutem de um nível mínimo de bem-estar social. Significa, sim, que os

recursos da sociedade estão sendo utilizados de forma racional, produzindo, em função

de suas produtividades maginais, das utilidades marginais dos bens produzidos e dos
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preços destes bens, o maior grau de utilidade social possível, sem consideração sobre

como se dá a distribuição desta utilidade.

A produção realizada neste padrão ótimo de alocação de recursos certamente se

fará com consumo de uma parcela de capital natural ou, dito de outra forma, de geração

de poluição. No entanto, resta o argumento de que o consumo deste capital natural está

se fazendo da fonna mais racional e eficiente possível. O nível de poluição gerado pela

atuação da economia neste ponto é por vezes denominado nível "ótimo" de poluição.

No entanto, acreditamos ser esta uma denominação incorreta, por trazer uma conotação

positiva da poluição realizada, o que não corresponde à realidade. Algumas

denominações mais adequadas poderiam ser nível "tolerável" ou "aceitável" de

poluição. No entanto, mesmo estas últimas denominações não são livres de restrições.

O Anexo A traz uma análise mais detalhada do Ótimo de Pareto.
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fi. CUSTOS AMBIENTAIS: O PONTO DE VISTA DA EMPRESA

m.I. Custos Ambientais

As empresas normalmente conhecem bem e consideram em seus processos de

tomada de decisão todo um conjunto de custos ligados à atividade produtiva. Estes

custos envolvem:

•. Os custos diretos de produção (ex.: matérias-primas, trabalho)

• Os custos indiretos de produção (ex.: custos operacionais vinculados ao

funcionamento da instalação: aluguéis, seguros, manutenção, etc)

• Custos administrativos em geral (inclusive os vinculados à venda dos

produtos)

• Custos de pesquisa & desenvolvimento

No entanto, o desenvolvimento de uma atividade produtiva envolve diversos

outros custos a que as empresas não conferem a mesma atenção e tratamento. Neste

ponto, vale lembrar que a ferramenta básica para o reconhecimento e a apropriação de

custos em uma empresa é sua contabilidade. E esta só irá responder aos custos que, por

força da legislação vigente, possam impactar os resultados da organização.

Assim é que, diversos dentre estes custos são incorporados através da utilização

de overheads em que suas discriminação não é feita, nem sua apuração realizada em

termos individualizados. Este é o caso da maior parte dos custos ambientais.

Em uma análise mais ampla, e segundo um classificação sugerida pela

Environmental Protection Agency (EPA, 1995) dos Estados Unidos, poderíamos

considerar a totalidade dos custos com vinculação ambiental incorridos por uma

empresa como enquadrados nas seguintes categorias:

Custos Convencionais: São os custos relativos à utilização de matérias-primas,

insumos de produção, energia e outros suprimentos considerados pela contabilidade de

custos e no orçamento de capital. Normalmente, não há como excluir estes custos de
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qualquer tipo de análise. Os custos convencionais normalmente encontrado em urna

empresa são apresentados no Quadro IH. 1.

Quadro IH.1: Custos Convencionais

ri C.
....

Construção civil

Equipamentos

Matérias-primas

Mão-de-obra

Suprimentos

Utilidades (energia, água, gases industriais, etc)

Custos administrativos em geral

Custos Potencialmente Escondidos: São custos que, por diversas razões,

podem estar potencialmente escondidos aos olhos dos administradores, não sendo

considerados em algumas análises, ou considerados em blocos sob a rubrica de custos

de overhead. Dividiremos estes custos em 4 sub-categorias: Custos de Frente do

Processo, Custos de Retaguarda do Processo, Custos Regulatórios e Custos Voluntários.

Estes custos são apresentados nos Quadros III.2, III.3, IIIA e III.5.

Quadro III.2: Custos Potencialmente Escondidos:

Custos de Frente de Processo

......> ••.... .+. ..L .... >
'llC1.tnC1. ' .•q""•••",,\,.!.Q ,I.

»> ......•

Estudos de sítio

Preparação do sítio

Permissão de construção

Pesquisa & desenvolvimento

Engenharia e suprimentos para construção

Comissionamento
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Quadro IH.3: Custos Potencialmente Escondidos:

Custos de Retaguarda de Processo

"'n"'l ;l.. d~12
.....
1..

."".

Fechamento de sítioslDescomissionamento de Instalações

Deposição final de rejeitos

Pós-fechamento de sítios

Acompanhamento de sítios fechados

Quadro IHA: Custos Potencialmente Escondidos:

Custos Regulatórios

Oll~tl"\<:"'< •
....... <

Elaboração de relatórios

Monitoração/análises

Estudos/modelagens

Remediação de sítios

Manutenção de registros

Planejamento

Treinamento

Inspeções

Respostas a emergências

Equipamentos de proteção

Acompanhamento médico de trabalhadores

Seguro ambiental

Controle da poluição

Controle de emissões

Gerenciamento de rejeitos

Taxas
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Quadro lH.S: Custos Potencialmente Escondidos:

Custos Voluntários
i i

All~r{)~

Relações com a comunidade

Monitoração/testes

Treinamento

Auditorias

Qualificação de fornecedores

Elaboração de relatórios

Seguros

Planejamento

Estudos de viabilidade

Remediação

Reciclagem de materiais

Estudos ambientais

Pesquisa & desenvolvimento

Proteção ao meio ambiente

Paisagismo

Apoio financeiro a pesquisas ambientais

Custos Contigenciais: São custos que podem ou não ser incorridos em algum

momento no futuro e que normalmente são tratados em termos probabilísticos. O

Quadro llI.6 apresenta os principais custos contingenciais.
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Quadro III.6: Custos Contingenciais

0nl::.f(l{l'(',
...........

....,.

Conformidade futura com regulações

Multas

Respostas a emissões ambientais futuras

Remediação ambiental

Compensação de danos a propriedades

Compensação de efeitos adversos sobre pessoas

Despesas legais

Compensação por danos recursos naturais

Compensação por perdas econômicas

Custos de Imagem e Relacionamento: São custos incorridos para afetar

percepções subjetivas (embora mensuráveis) da atuação de uma empresa sobre seus

clientes, empregados, comunidade e órgãos regulatórios. São custos vinculados ao

desenvolvimento de uma imagem corporativa:

Quadro II!.?: Custos de Imagem e Relacionamento

••••• .<
.......

""'l1<.lUl<.l
... ,li,'

....,
.......

Relações com clientes

Relações com acionistas

Relações com a equipe gerencial

Relações com os trabalhadores em geral

Relações com os fornecedores

Relações com órgãos finanaciadores

Relações com a comunidade

Relações com órgãos reguladores
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Todos os custos apresentados anteriormente podem ter ou não vinculação

ambiental, ou seja, conforme o contexto em que ocorrerem podem ser classificados ou

não como custos ambientais. No entanto, esta classificação nem sempre é perfeitamente

definida. Custos incorridos para permitir conformidade com regulações são claramente

custos ambientais. Custos de remediação ambiental, controle de poluição ou mesmo

multas aplicadas por sua não observação são, da mesma forma, claramente custos

ambientais. No entanto, existem custos para os quais esta classificação pode não ser

absoluta. É o caso, por exemplo, de custos de pesquisa & desenvolvimento. O custo do

desenvolvimento de uma nova tecnologia mais eficiente e menos poluidora pode ser

classificado parcial ou totalmente como custo ambiental. Também é o caso. do custo

envolvido na reciclagem de efluentes de processo.

No entanto, para o fim de adoção de uma política de gestão ambiental nas

empresas não é necessário realizar-se uma classificação rígida dos custos ambientais,

mas sim levá-los em consideração na composição do custo total, incorporando-os aos

processos de tomada de decisão.

A mais importante distinção a ser feita é, portanto, entre custos privados e custos

sociais. Os custos privados são aqueles considerados pela empresas em seus processos

de tomada de decisão e que podem variar em função de condicionantes como ambiente

regulatório, consciência ambiental e representatividade comunitária, dentre outros. Os

custos sociais representam os custos relativos aos impactos sobre o meio ambiente e

sobre a sociedade, que a empresa normalmente não se vê compelida a considerar.

Os custos incluídos nas três últimas categorias apresentadas6 podem ser

configurados como custos sociais, caso não sejam intemalizados pelas empresas. Além

disso, outros custos sociais podem existir, não percebidos sob o ponto de vista da

empresa, mas que afetam diretamente a sociedade. A Figura lI!.! a seguir apresenta uma

representação gráfica da relação entre custos convencionais, custos privados totais e

custos sociais.

6 Custos Potencialmente Escondidos, Custos Contingenciais e Custos de Imagem e Relacionamento.
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Horizonte
Regulatório

Figura IH.! : Relação entre Custos Sociais e Custos Privados

Adaptado de White, Allen T., Becker, Monica & Savage, Deborah, "Environrnentally Smart Accounting: Using Total

Cost Assessment to Advance Pollution Prevention" Pollution Prevention Review (Smnmer, 1993)

A implantação de um sistema de responsabilidades ambientais abrangente, teria

como ponto de partida a adoção, pelas empresas e orgamsmos regulatórios

governamentais, de uma metodologia de contabilidade ambiental ampla que

considerasse todos estes custos. Em verdade, o desenvolvimento de instrumentos de

gerenciamento de responsabilidades ambientais deverá levar em consideração todo o

espectro do impacto sócio-econômico de cada empreendimento. Para a realização deste

tipo de análise, alguns modelos já foram desenvolvidos e são exemplificados no Anexo

B, com um modelo de avaliação do impacto sócio-econômico de um repositório de

rejeitos radioativos.

ID.2. Contabilidade Ambiental

Em uma pnmeua abordagem, Contabilidade Ambiental é a denominação

genérica dada ao processo de identificação, mensuração e registro de todos os custos

ambientais envolvidos em uma atividade produtiva. Este termo tem pelo menos duas

acepções, conforme seja utilizado nos limites da empresa ou pela sociedade.

Sob o ponto de vista da empresa, o objetivo está em obter o máximo de

informação a ser incorporada às atividades de planejamento, avaliação e controle, de
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forma a subsidiar uma utilização mais apropriada de seus recursos. A atuação da

contabilidade ambiental estará definida, portanto, pelo limite dos Custos Privados

Totais, na Figura HI.!. A inclusão de um maior número de parcelas na composição

destes custos privados totais irá depender do ambiente regulatório e da postura

voluntária da empresa em termos das questões ambientais.

Sob o ponto de vista da sociedade, o objetivo da contabilidade ambiental está em

mensurar o consumo dos recursos naturais pela empresa, tanto os renováveis quanto os

não-renováveis. Neste processo, a sociedade buscará identificar não apenas o consumo

direto de matérias-primas em cada processo, mas também os outros reflexos negativos

das atividades sobre o meio ambiente e sobre a socieqade. Procurará, portanto,

identificar os custos sociais apresentados na parte hachureada da Figura IH.I.

Os dois enfoques se complementam, sugerindo o desenvolvimento de uma

abordagem única e mais abrangente. Este é justamente o conceito mais amplo de

Contabilidade Ambiental, que procura identificar todos os custos envolvidos em cada

atividade produtiva. A Contabilidade Ambiental utiliza termos como Custo Total, Custo

Real ou Custo do Ciclo-de-Vida, para enfatizar que os enfoques tradicionais eram

incompletos em seu escopo, em virtude de ignorarem importantes parcelas do custo

ambiental. A adoção deste conceito abrangente de contabilidade ambiental contribui

para o estabelecimento de um quadro de análise único entre empresa e sociedade, onde

potenciais de racionalização de custos bem como de sinergia de resultados sejam

identificados e explorados para benefício mútuo.

ID.3. Gerenciamento Ambiental na Empresa

O gerenciamento ambiental vem se desenvolvendo maiS recentemente nas

empresas, em virtude do fato de a performance empresarial nas questões ambientais ter

se configurado como um elemento por vezes fundamental no sucesso nos negócios. Os

custos ambientais e seu gerenciamento merecem a atenção dos administradores por

diversas razões:

• Diversos custos ambientais podem ser significativamente reduzidos ou

eliminados em função das decisões gerenciais, desde a simples operação
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mais racional de um processo já instalado até o investimento em uma nova

tecnologia mais eficiente em termos produtivos e ambientais;

• Os custos ambientais (e seu potencial de redução) podem estar obscurecidos

na contabilidade tradicional e, portanto, longe do alcance das decisões

gerencIaIs;

• Diversas empresas vêm descobrindo que os custos ambientais podem ser

compensados ou minimizados através da geração de receitas decorrentes da

venda de sub-produtos de processo ou da venda de licenças de tecnologias

menos poluentes de que são detentoras;

• Um melhor gerenciamento dos custos ambientais pode resultar em melhor

desempenho ambiental, gerando condições potenciais de sucesso

empresarial pelo reconhecimento da sociedade;

• Um conhecimento mais acurado dos custos ambientais no presente pode

favorecer o desenvolvimento de produtos com um "diferencial ambiental"

no futuro, melhorando as condições de competitividade da empresa;

• O gerenciamento dos custos ambientais é a base para o desenvolvimento de

Sistemas de Gerenciamento Ambiental. A implantação destes sistemas

poderá ser tornar um pré-requisito para empresas engajadas em comércio

internacional, após a adoção de normas de gerenciamento ambiental como

as normas da série ISO 14.000, desenvolvidas pela International

Standardization Organization.
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IV. AS RESPONSABILIDADES

GERENCIAl"IENTO

AMBIENTAIS E O SEU

IV.l. O Conceito de Responsabilidades Ambientais

Podemos conceituar responsabilidades ambientais como "efeitos causados por

um agente econômico sobre meio ambiente que geram obrigações financeiras para este

agente no sentido de sua compensação futura". A existência de responsabilidades

ambientais está ligada à sua implicação em termos de obrigações financeiras. Está,

portanto, ligada à existência de legislação que impute estas obrigações financeiras aos

agentes econômicos.

A existência das responsabilidades ambientais tem, desta forma, como pré

condições:

1. A emissão de materiais tóxicos para o meio ambiente, geração de efluente ou

rejeito que representem danos presentes ou riscos de danos futuros;

2. A avaliação dos danos causados ou das providências necessárias a evitar os

danos;

3. A existência de instrumentos legais que atribuam obrigações financeiras por

estes danos ou pelas medidas mitigadoras aos agentes agressores.

As responsabilidades ambientais representam, em termos econômicos, uma

parcela das extemalidades geradas pela empresa e que afetam a sociedade, com a

particularidade de constituírem uma dívida decorrente de dano acumulado que deverá

ser resgatada em algum momento posterior. Por esta razão, as responsabilidades

ambientais são também denominadas obrigações ambientais ou passivo ambiental.

o Processo de Nascimento, Vida e Morte da Empresas

Tradicionalmente, uma empresa era considerada como instituição perene,

constituída sem a intenção de dissolução futura. Esta dissolução poderia ocorrer em
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algum momento, por fàlência ou mesmo sucessão legal. Estes processos, entretanto, não

estavam previstos pelos sócios no momento de sua constituição.

Atualmente, no entanto, dissemina-se o conceito do ciclo-de-vida de uma

empresa, como similar ao ciclo-de-vida dos seres humanos. Existe um período de

gestação, seguido de nascimento, desenvolvimento, produção, declínio, relativa

inatividade e, então, morte. Este conceito aproxima-se bastante da realidade, sobretudo

em grandes projetos de infra-estrutura ou indústria de base, que estão normalmente

entre os que mais impactam o meio ambiente e a sociedade.

Durante o período produtivo, uma pessoa normalmente realiza poupanças para

seu período de aposentadoria. Desta .forma, ao se aposentar, uma renda estará disponível

para cobrir suas necessidades até o fim de sua vida. Após sua morte, sua sepultura

poderá requerer cuidados por um longo tempo.

Com uma organização ocorre um processo similar. Durante o período de

constituição e início de operação, ela irá necessitar de investimento em capital fixo e

capital de giro, após o que deverá atingir o ponto de equilíbrio, passando a gerar receitas

que remunerem o capital investido por seus sócios. No entanto, uma parte destas

receitas deve ser poupada, uma vez que, em algum momento, a empresa deixará de

gerá-las, passando a necessitar de fundos para cobrir suas responsabilidades. Sobretudo

no caso das responsabilidades ambientais, estas podem se estender por um longo

período após a cessação de suas atividades. A empresa necessitará, portanto de um

fundo de pensão que cubra estas responsabilidades.

IV.2. Origens e Categorias de Responsabilidades Ambientais

As responsabilidades ambientais podem ter diversas ongens, conforme a

abrangência do sistema regulatório. De acordo com suas origens, as responsabilidades

ambientais podem ser enquadradas nas categorias genéricas apresentadas a seguir:

Responsabilidades de Conformidade: São as responsabilidades ligadas à

observância de leis e regulações aplicáveis às atividades que afetam o meio ambiente.

Os custos de conformidade podem envolver desde pequenos custos vinculados à revisão

de processos administrativos (registros, elaboração de relatórios, treinamento, etc) até

elevados custos de capital vinculados, por exemplo, à construção de instalações de
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tratamento e armazenamento de rejeitos. São também incluídos como

Responsabilidades de Conformidade os custos envolvidos na retaguarda de processos,

tais como deposição final de rejeitos e pós-fechamento de sítios.

Responsabilidades de Remediação: Podem ser consideradas dentro da

categoria de Responsabilidades de Conformidade pois, em alguns casos, as atividades

de remediação de sítios estão incluídas nos sistemas regulatórios. No entanto,

normalmente, os custos de remediação se aplicam a sítios já degradados por atividades

passadas e para os quais as responsabilidades estão reconhecidas. Merecem tratamento

diferenciado, uma vez que podem envolver somas significativas e empreendimento de

ações de grande envergadura. A adequada observância das Responsabilidades de

Conformidade no presente normalmente leva a uma minimização das Responsabilidades

de Remediação no futuro.

Muitas e Penalidades: A não observância das Responsabilidades de

Conformidade, além de gerar Responsabilidade de Remediação futuras, pode sujeitar as

empresas a Multas e Penalidades, emitidas pelos órgãos de controle ambiental ou pela

justiça. O critério para o cálculo da multa deve ser nonnalmente o valor poupado pela

empresa em virtude de não ter tomado as medidas necessárias a entrar em conformidade

com as regulações.

Responsabilidades de Compensação: Correspondem aos pagamentos de

compensação a aqueles agentes (pessoas, comunidades, organizações) que, apesar das

medidas de conformidade adotadas, sofreram danos à sua saúde, bem-estar,

propriedades ou negócios. Vale ressaltar que estas responsabilidades podem ocorrer

mesmo que as empresas poluidoras estejam em perfeita conformidade com o sistema

regulatório vigente.

Punição por Danos: A Punição por Danos é aplicável quando uma empresa, por

agir com flagrante negligência, causa danos sensíveis a algum outro agente. Ela difere

das Multas e Penalidades, uma vez que estas se aplicam à não observância das

conformidades. Difere, da mesma forma, das Responsabilidades de Compensação, que

são devidas em virtude de dano causado mesmo com a completa observância da
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conformidade. Normalmente, a Punição por Danos é calculada como um valor muito

superior ao dano causado, donde seu caráter punitivo.

Danos a Recursos Naturais: Estas responsabilidades surgem normalmente do

reconhecimento de danos causados a recursos naturais em virtude de poluição,

destruição ou perda de valor econômico. Aplica-se a recursos naturais

reconhecidamente desprovidos de propriedade, estando sob o controle de alguma esfera

governamental.

IV.3. Responsabilidades Ambientais Futuras

Podemos conceituar responsabilidades. ambientais futuras como

responsabilidades incorridas em um determinado período de tempo mas que gerarão

efeitos financeiros a serem cumpridos em um período futuro.

O controle de efluentes, por exemplo, não se caracteriza como responsabilidade

ambiental futura. Seu gerenciamento pode ser feito no mesmo período em que são

gerados. No entanto, caso o controle dos efluentes não seja realizado adequadamente, e

sejam verificadas as pré-condições apresentadas no item IV.I, seu efeito cumulativo

poderá se configurar como responsabilidade ambiental. Por outro lado, a remediação

ambiental de uma mina é um caso típico de responsabilidade ambiental futura, da qual o

proprietário do empreendimento dificilmente poderá se eximir.

As responsabilidades ambientais futuras mecerem atenção especial em relação à

totalidade das responsabilidades ambientais e outras externalidades, por duas razões

pnnCIpaIs:

• Terão que ser cobertas por recursos acumulados durante o período de

operação da empresa e aplicados em um fundo apropriado;

• São alvo de instrumentos de regulação diferentes dos utilizados com as

responsabilidades incorridas e gerenciadas durante o período normal de

operação, já abordados no Capítulo II;

O gerenciamento das responsabilidades ambientais futuras envolve o

desenvolvimento de novos conceitos contábeis, atuariais e econômicos no sentido da
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constituição de fundos de reserva consistentes, em termos do que representam

economicamente (como instrumento de política ambiental) e em função da segurança

que proporcionam de que os recursos estarão disponíveis quando forem necessários.

A maior preocupação com respeito às responsabilidades ambientais futuras está

vinculada àquelas responsabilidades que podem permanecer após o encerramento das

atividades da empresa, ou seja, após a cessação da capacidade da empresa de gerar

recursos para cobrir estas responsabilidades. Assim sendo, estas responsabilidades

devem ser adequadamente provisionadas no sentido de que os recursos estejam

disponíveis no volume e no instante de tempo em que se façam necessários para sua

cobertura...

As práticas contábeis atualmente utilizadas não refletem esta situação. No lado

do Passivo do balanço de uma empresa podemos identificar as "responsabilidades" ou

"exigibilidades" reconhecidas pela empresa. Constam como responsabilidades da

empresa:

• O Exigível a Curto Prazo: representando as obrigações da empresa dentro do

exercício em curso;

• O Exigível a Longo Prazo: representando as obrigações da empresa a serem

cumpridas em exercícios futuros;

• O Patrimônio Líquido: representando as obrigações da empresa para com

seus acionistas, a serem resgatadas no encerramento de suas atividades.

Podemos observar que nenhum item se destina a cobrir responsabilidades que

possam ocorrer após a cessação das atividades da empresa. Vale lembrar que as

responsabilidades ambientais de uma empresa representam seu passivo ambiental, ou

seja, as obrigações da empresa para com a sociedade que a abrigou.

A constituição de um fundo de responsabilidade surge, portanto, como

instrumento necessário à garantia da cobertura deste passivo ambiental junto à

sociedade, sobretudo em relação àquelas obrigações a serem cumpridas após a cessação

das atividades da empresa.

A não adoção de procedimentos deste tipo ou a falta de reconhecimento ou

atenção à questão das responsabilidades ambientais levou nossa sociedade à situação de

ter que assumir um enorme passivo ambiental a descoberto, cuja solução tecnológica é,
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em diversos casos, conhecida, mas para a qual não existem recursos financeiros

disponíveis nem provisionados.

IVA. Os Fundos Ambientais

Os fundos ambientais são instrumentos normalmente em implantação em

diversos países do mundo com o objetivo de prover cobertura aos passivos ambientais

existentes ou futuros. Podemos distinguir duas categorias de fundos ambientais: os

fundos polivalentes e os fundos específicos.

Os Fundos Polivalentes

Os fundos polivalentes são normalmente capitalizados a partir de taxas

ambientais e seu objetivo é, sobretudo, o de cobertura de passivos ambientais já

existentes em diversos setores de atividades em decorrência de emprendimentos

realizados em algum momento no passado.

Estes fundos têm a característica de não vincularem receitas e despesas. De

forma geral, as receitas têm origem em determinados ramos de atividade, mediante

taxação de emissões, e financiam projetos de remediação em outros ramos de atividade.

São fundos de controle governamental e, em princípio, não têm compromisso de

equilíbrio econômico-financeiro futuro, uma vez que os projetos de recuperação são

financiados à medida da disponibilidade de recursos.

Fundos Específicos

Os fundos específicos têm normalmente o objetivo de prover cobertura a

responsabilidades futuras de empresas ou setores de atividades. São constituídos à

medida em que as empresas incorrem em responsabilidades e sua capitalização torna

corno base provisões "ad hoc" feitas em função do cálculo das responsabilidades a

serem cobertas, com o conhecimento das especificidades de cada setor de atividades.

Estes fundos são instrumentos especialmente desenhados com o objetivo de

garantir que os recursos estejam disponíveis para implementar as ações de resgate do

passivo ambiental estabelecidas pelo órgão regulador.
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A partir do item ry.6, pasaremos a analisar a constituição de fundos de

responsabilidades específicos, como elementos centrais dos sistemas de gerenciamento

de responsabilidades ambientais. O item ry.s apresenta alguns exemplo de fundos

polivalentes.

IV.S. Fundos Polivalentes em Implantação em Diversos Países

Estados Unidos

Uma grande preocupação da agência ambiental amencana (Environmental

Protection Agency - EPA) está na cobertura dos passivos ambientais a descoberto

(sítios históricos), uma vez que os novos empreendimentos já se desenvolvem em um

sistema mais restrito de regulação ambiental.

No sentido de criar instrumentos para o gerenciamento destes paSSIVOS

ambientais descobertos, foi colocado em prática nos Estados Unidos em 1980 o

Comprehensive Environmental Response and Liability Act também conhecido como

CERCLA ou Superfund. O CERCLA pretende, juntamente com o regime regulatório,

caminhar no sentido de uma cobertura cada vez mais ampla das responsabilidades

ambientais passadas, presentes e futuras.

O CERCLA autoriza a agência ambiental americana a responder a "liberações"

ou "liberações potenciais" de "qualquer substância" para o "meio ambiente". A EPA

pode responder a estas liberações com ações emergenciais ou permanentes de

remediação.

Em um processo que normalmente leva diversos anos, a EPA avalia sítios para

inclusão na National Priorities List (NPL) (Lista Nacional de Prioridades). Para os

sítios incluídos na NPL, nos quais a EPA planeja realizar ações de remediação, uma

investigação é realizada no sentido de determinar a extensão da contaminação e um

estudo de viabilidade é empreendido para estimar alternativas tecnológicas para

remediação, antes de selecionar e implementar as ações propriamente ditas. Os estados e

o público participam do processo, cujos detalhes são apresentados no National

Contingency Plan (NCP) (Plano Nacional de Contingências).

As atividades de resposta da EPA são financiadas por um fundo denominado

Superfund, capitalizado em sua maior parte por taxas cobradas à indústria por sua
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emissões. No entanto, a EPA também está autorizada a recuperar parte de seus custos

(ou seja, os custos incorridos no desenvolvimento de ações de remediação), assim como

outros danos aos recursos naturais de quatro categorias de responsáveis:

• O proprietário ou operador presente do sítio;

• O proprietário ou operador do sítio à época em que o dano foi realizado (ou o

rejeito depositado);

• Os geradores dos rejeitos que tomaram as providências de tratamento e

deposição;

• Os transportadores que selecionaram o sítio.

A responsabilidade pelas últimas três categorias é normalmente retroativa,

podendo o evento ou o ato que deu origem à responsabilídade preceder a data de

vigência do CERCLA (1980) por muitos anos, mesmo tendo sido perfeitamente legal à

época em que foi realizado.

Ao invés de despender fundos federais para a realização de ações de remediação,

a EPA pode emitir uma ordem unilateral determinando a recuperação de um sítio, uma

vez que seu responsável seja claramente determinado. O não cumprimento desta

determinação pode levar o responsável a uma cobrança punitiva da ordem de três vezes

os custos de remediação incorridos pela EPA, com recursos de defesa bastante

limitados.

O CERCLA também autoriza entidades privadas, aSSIm como estados da

federação a recuperarem seus custos de resposta das mesmas quatro categorias de

responsáveis apresentadas anteriormente, sendo freqüentes as ações dos atuais

proprietários de um sítio contra seus predecessores ou outros geradores de rejeitos que

tenham contribuído para o dano ambiental em questão.

O CERCLA representa uma tentativa de prover cobertura a passivos descobertos

históricos, que surgiram em função de uma maior fragilídade do sistemas regulatórios e

do fato de atividades agressivas ao meio ambiente terem se desenvolvido fora de

esquema de reponsabilidade ambiental.
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Países do Leste Europeu

A fraqueza dos mercados de capitais nas economias em transição para o sistema

de mercado na Europa Central e Europa do Leste levou à constituição de fundos

ambientais polivalentes como forma de proporcionar cobertura aos passivos ambientais

existentes. Este fundos têm o objetivo de prover recursos aos setores público e privado

para financiamento de projetos de recuperação ambiental.

Os fundos são normalmente capitalizados com taxas ambientais e sua aplicação

é operacionalizada através da articulação de dois organismos independentes: um de .

decisão e outro de gestão. Fundos deste tipo encontram-se em operação em países.·

como: Bulgária, Republica Tcheca, Hungria, Polônia e Eslováquia.

À medida que os mercados financeiros se desenvolvam, é prevista a redução

paulatina da participação destes fundos polivalentes até sua final extinção e substituição

por fundos específicos.

IV.6. O Gerenciamento das Responsabilidades Ambientais Futuras

O gerenciamento das responsabilidades ambientais futuras de uma empresa ou

de um setor de atividades tem como base o desenvolvimento de um sistema em que

todos os agentes envolvidos no problema possam se articular de forma a proporcionar

seu equacionamento técnico, legal, financeiro e gerencial.

Este sistema é constituído em torno de um fundo financeiro de responsabilidade,

constituído pelos recolhimentos feitos pelos poluidores. O governo participa,

normalmente, através do estabelecimento de regulações para o reconhecimento das

responsabilidades, sua valoração econômica, constituição e administração dos fundos.

As ações de recuperação ambiental a serem empreendidas com os recursos provenientes

dos fundos podem ser realizadas pelo próprio órgão regulador governamental, por

empresas de economia mista ou mesmo por empresas privadas sob fiscalização

governamental.

No entanto, diversos outros agentes participam ou podem participar do sistema

de gerenciamento de responsabilidades ambientais, tais como a comunidade em que se

desenvolve a atividade que originou a constituição dos fundos, consultorias na avaliação

de responsabilidades ambientais, consultorias em cálculo atuarial, ou mesmo
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consultorias na própria administração do sistema de responsabilidade, conforme

veremos no item IV. 8. A necessidades de integrar a atuação de todos estes agentes é que

determina a adoção de uma solução em forma de sistema para a questão das

responsabilidades ambientais.

O desenvolvimento de um fundo específico para gerenciamento de

responsabilidades ambientais futuras envolverá as seguintes atividades:

Reconhecimento das responsabilidades: é um processo que envolve aspectos

técnicos e legais. Em primeiro lugar é necessário o reconhecimento do dano ou do

potencial de dano ambiental e a forma de mitigá-lo. Em seguida, dev~m ser

desenvolvidos os instrumentos regulatórios necessários à atribuição das

responsabilidades ao gerador do dano. É fundamental, neste ponto, a ampliação do

horizonte regulatório, no sentido de uma percepção mais abrangente dos custos sociais,

de forma a estimular sua intemalização. Sem que esta etapa esteja cumprida, ,não há

legalmente responsabilidade a ser reclamada, ainda que o dano possa estar presente.

Avaliação das responsabilidades ambientais: corresponde à estimativa do

valor a ser provisionado para a constituição do fundo. O processo de avaliação de

responsabilidades ambientais deverá seguir, normalmente, as etapas especificadas

abaixo:

1. Identificação da amplitude dos danos causados ou que podem ser causados à

sociedade;

2. Identificação das medidas a serem empreendidas para evitar a propagação

destes danos à sociedade;

3. Identificação dos danos que não poderão ser evitados apesar da adoção das

medidas mitigadoras;

4. Valoração das medidas técnicas identificadas em (2);

5. Valoração dos danos identificados em (3) e que deverão ser ressarcidos à

sociedade;

O Anexo C apresenta um conjunto de abordagens e técnicas comumente

adotadas para a valoração das responsabilidades decorrentes de impactos ambientais e

sócio-econômicos.

40



Provisão dos recursos: a provisão dos recursos é feita mediante pagamentos

efetuados pelos agentes agressores ao meio ambiente e sua capitalização pode ser feita

em fundos internos à própria empresa ou em fundos externos à empresa, normalmente

sob administração governamental. Em fundos setoriais, que abrangem um conjunto de

empresas atuando em um mesmo setor, toma-se fundamental o desenvolvimento de

intrumentos de cobrança adequados, que implementem o Princípio do Poluidor

Pagador, ou seja, que determinem que cada gerador seja cobrado em função do dano ou

dano potencial que efetivamente gerou.

Administração dos Fundos: existem diversas alternativas para Q gerenciamento

dos fundos, conforme a arquitetura escolhida para o sistema de responsabilidades

ambientais. Os fundos podem estar distribuídos pela empresas ou centralizados no

governo. Da mesma forma, as responsabilidades podem permanecer nas empresas ou

ser transferidas a outras organizações. Estas condições serão analisadas no item IV.8.

IV.? O Princípio do Poluidor-Pagador (PPP)

O Princípio do Poluidor-Pagador (PPP) foi adotado pela OCDE no ano de 1972

como um princípo econômico para alocação dos custos de controle da poluição. O PPP

baseia-se no conceito de que o poluidor deveria pagar os custos de todas as medidas

ligadas à prevenção e ao controle da poluição por ele gerada.

O objetivo subjacente ao Princípio não é simplesmente transferir despesas

públicas para os poluidores, mas alocar as responsabilidades financeiras aos agentes que

estão em melhores condições para empreender as ações mais efetivas de controle da

poluição.

Segundo o Princípio, o poluidor não deve receber nenhum tipo de assistência

(subsídio, isenções ou incentivos fiscais) para exercer o controle da poluição por ele

gerada. O Princípio tem sido continuamente generalizado e estendido, no sentido de

implantar a internalização do custo total da poluição.

Além dos custo diretos de controle e prevenção da poluição o Princípio também

precomza:
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• A inclusão do custo das medidas administrativas: correspondendo,

basicamente, ao "custo da regulação". O poluidor pode ser responsabilizado

pelo pagamento das medidas empreendidas pelo governo para regular e

fiscalizar as emissões;

• A inclusão do custo dos danos ambientais residuais. O poluidor pode ser

chamado a compensar eventuais vítimas ou a pagar danos causados pela

poluição residual por ele gerada, mesmo estando em conformidade com

todas as regulações vigentes. Em 1991, a OCDE emitiu uma recomendação

no sentido de que sejam utilizados instrumentos econômicos para a avaliação

dos danos causados pela poluição e para o cálculo de cobranças pro-rata aos

poluidores com vistas à completa internalização dos custos referentes a estes

danos;

• A inclusão da poluição acidental: os custos referentes ao controle e à

prevenção da poluição acidental, assim corno as medidas de compensação e

remediação decorrentes de acidentes.

O Princípio preconIza a utilização crescente de instrumentos de avaliação

econômica e de mecanismos compensatórios no sentido de promover a completa

internalização dos custos externos da poluição.

É importante ressaltar a distinção que o Princípio faz entre o poluidor e o

responsável pela poluição. Normalmente, o poluidor é considerado aquele agente cuja

atividade deu origem à poluição. Ele pode não ser o responsável pela poluição. No

entanto, os custos serão alocados ao poluidor e, caso este não seja o responsável, deverá

procurar obter ressarcimento de suas despesas do agente realmente responsável pela

poluição.

A partir de 1990, o Princípio foi considerado "um princípio geral de lei

ambiental internacional" e, em 1992, foi incorporado ao Tratado de Maastricht. É

provável que o Princípio prossiga nesta trajetória de reconhecimento internacional,

sendo referendado em convenções e em acordos governamentais de amplitude regional

e global, e se transformando, desta forma, em um elemento de referência internacional

para o desenvolvimento de instrumentos de política ambiental ligados ao

reconhecimento e à compensação de responsabilidades.
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IV.S. Sistemas de Gerenciamento de Responsabilidades Ambientais

o desenvolvimento de sistemas de responsabilidade ambiental deve articular, de

fonna coerente, as funções envolvidas em sua operacionalização abaixo especificadas:

• Criação das responsabilidades ambientais;

• Provisão de recursos para cobertura das responsabilidades ambientais;

• Administração dos fundos constituídos, de fonna a garantir sua

capitalização no longo prazo;

• Tornada de decisão sobre aplicação dos recursos dos fundos em ações de

resposta às responsabilidades;

• Desenvolvimento das ações de resposta às responsabilidades;

• Regulação e fiscalização do sistema.

Estas funções encontram-se nonnalmente distribuídas de fonna individual ou

cumulativa pelos diversos agentes envolvidos do sistema de responsabilidades, podendo

ser organizados sistemas com arquiteturas mais simples ou mais complexas, confome o

grau de dispersão das funções. São agentes tipicamente envolvidos na operacionalização

de sistemas de responsabilidades ambientais:

• Geradores de responsabilidades

• Consumidores

• Governo

• Gestor de fundos (financeiro)

• Conselho gestor de fundos

• Empresa dedicada às ações de resposta às responsabilidades

Integrando estas funções e agentes, diversas arquiteturas têm sido propostas e/ou

implementadas para sistemas de responsabilidades ambientais. Apresentamos a seguir

algumas arquiteturas possíveis:
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f Arquitetura:

Gerador (es): Governo:

• Gera responsabilidades • Regula e fiscaliza o sistema

• Provê recursos para fundos
Administra fundos ~• ~

• Toma decisão quanto às
ações de resposta

• Desenvolve ações de
resposta

Figura IV1: 1a Arquitetura de sistema de responsabilidades ambientais

2" Arquitetura:

Gerador (es): Governo:

• Gera responsabilidades • Administra fundos
• Provê recursos para fundos • Regula e fiscaliza o sistema
• Toma decisão quanto às ~

ações de resposta
.....

• Desenvolve ações de
resposta

Figura rV2: 2" Arquitetura de sistemas de responsabilidades ambientais
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3' Arquitetura:

Gerador (es): Governo:

• Gera responsabilidades
• Provê recursos para fundos

• Regula e fiscaliza o sistema

Empresa Dedicada:

• Administra fundos
• Toma decisão quanto às

ações de resposta
• Desenvolve ações de

resposta

Figura IV3: 3" Arquitetura de sistema de responsabilidades ambientais

4" Arquitetura:

Gerador (es): Governo:

• Gera responsabilidades • Regula e fiscaliza o sistema
~

• Provê recursos para fundos .....

.4"

."

Empresa Dedicada: Conselho Gestor de Fundos:

• Desenvolve ações de • Administra fundos
resposta ~ • Toma decisão quanto às....

ações de resposta

Figura IV.4: 4" Arquitetura de sistema de responsabilidades ambientais
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5" Arquitetura:

Gerador (es): Governo:

• Gera responsabilidades
• Provê recuros para fundos

• Regula e fiscaliza o sistema

Gestor de Fundos:

• Administra fundos

Conselho Gestor de Fundos:

Empresa Dedicada:

• Regula e fiscaliza o sistema
(os fundos)

• Toma decisão quanto às
ações de resposta

• Desenvolve ações de
resposta

Figura Iv'5: 5" Arquitetura de sistema de responsabilidades ambientais
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6" Arquitetura:

Consumidores Finais:

• Provê recursos para fundos

• Administra fundos

Governo:

Gestor de Fundos:

• Regula e fiscaliza o sistema

Conselho Gestor de Fundos:

• Regula e fiscaliza o sistema
(os fundos)

• Toma decisão quanto às
ações de resposta

Empresa Dedicada:

Gerador (es):

• Desenvolve ações de
resposta

• Gera responsabilidades

Figura IV.6: 6" Arquitetura de sistema de responsabilidades ambientais
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IV.9. Outras Questões ligadas à Constituição de Fundos de Responsabilidade

Ambiental

Durante o processo de avaliação econômica das responsabilidades com vistas à

constituição dos fundos, alguns aspectos devem ser levados em consideração com o

objetivo de determinação do valor mais real possível para as responsabilidades em

análise. Abordaremos agora algumas destas questões.

Período de Ocorrência das Responsabilidades

No que tange ao período de ocorrência das responsabilidades, é interessante

diferenciar dois conceitos: o momento em que a empresa incorre na responsabilidade e

o momento em que a obrigação financeira referente a esta responsabilidade é realizada.

A empresa incorre na responsabilidade ambiental no momento em que o dano ou

o potencial de dano é gerado. No entanto, o dispêndio referente a esta responsabilidade

poderá ocorrer em um ou mais instantes de tempo futuros. É o caso, por exemplo, dos

rejeitos gerados por um determinado processo industrial. A empresa incorre na

responsabilidade no momento da geração dos rejeitos. Uma vez gerados, os rejeitos

poderão gerar dispêndios em diversos instantes de tempo, relativos às atividades de

tratamento, armazenamento e/ou deposição final.

As responsabilidades devem ser, portanto, apropriadas no momento em que

ocorrem e os recursos reservados para que possam fazer frente aos dispêndios futuros.

Como estes pagamentos são quase sempre realizados diferidos no tempo, há a

necessidade de se calcular qual o valor que deve ser reservado no presente para

corresponder às obrigações futuras.

Utilização da Taxa de Desconto Temporal

Existem, basicamente, dois métodos ou critérios para apropriação dos valores

relativos às responsabilidades: o método do valor corrente e o método do valor

presente.
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o método do valor corrente resulta em provisões que se acumulam maiS

rapidamente do que no método do valor presente. Proprocionam uma cobertura mais

segura das responsabilidades, uma vez que as responsabilidades a ocorrerem no futuro

são provisionadas pelo seu valor integral não descontado.

O método do valor presente detennina o valor a ser colocado em reserva a cada

ano levando em conta uma taxa de desconto temporal. Desta forma, responsabilidades

que se situem mais longe no tempo terão um valor financeiro menor quando

consideradas no momento presente. Este método incorpora a sensibilidade com relação

à diferença entre o momento de incorrência nas responsabilidades futuras e o momento

de realização das obrigações e projeta o capital que tem que ser colocado em reserva.

No entanto, acumula fundos mais lentamente do que o método do valor presente.

As considerações sobre taxa de desconto temporal são dominadas por dois

principais conceitos: o do custo de oportunidade do capital e o da taxa de preferência

temporal. O conceito subjacente ao custo de oportunidade do capital baseia-se na idéia

de que o capital é capaz de se reproduzir no mercado. A taxa de mercado seria, portanto,

um indicador para a taxa para descontos a ser utilizada. Por outro lado, a taxa de

preferência temporal baseia-se no conceito de que os indivíduos estão dispostos a

abdicar de uma parcela de seu consumo presente em função de um maior consumo

futuro. A agregação do conceito de taxa de preferência temporal pelos indivíduos que

compõem a sociedade seria um indicativo da taxa social de preferência temporal,

normalmente mais reduzida do que a taxa de mercado.

Uma solução que vem sendo adotada no sentido da compatibilização destes dois

enfoques no cálculo de responsabilidades ambientais de longo prazo é a de se utilizar

três taxas de desconto vinculadas a horizontes distintos. No caso de um repositório de

rejeitos radioativos?, conforme veremos mais adiante, esta abordagem corresponderia a

adotar-se uma para o curto prazo, outra para o longo prazo e uma terceira para o período

de controle institucional. O curto prazo é considerado, para este efeito, um período de

três a cinco anos. Para este período utilizam-se taxas de desconto de mercado, refletindo

o custo de oportunidade do capital. Para o período compreendido daí até o final do

período operacional utilizam-se taxas mais baixas (refletindo o valor da taxa social de

preferência temporal) e, finalmente, para o periodo de Controle Institucional, o desconto

temporal não é utilizado.

7 Ver Capítulos VI e VII.
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Probabilidade de Ocorrência das Responsabilidades

Para alguns tipos de responsabilidades, a consideração de sua probabilidade de

ocorrência pode ser um importante fator para a obtenção de um valor próximo da

realidade. É o caso genérico de responsabilidades potenciais, como as relacionadas a

cenários de acidentes ou à mudança de ambientes regulatórios. Um enfoque comumente

adotados para tratar este tipo de responsabilidade é calcular seu valor esperado,

representado pelo produto do valor global estimado da responsabilidade pela

probabilidade de sua ocorrência.

O que dificulta, por vezes, a avaliação da probabilidade da ocorrência de uma

responsabilidade ambiental é envolver questões tanto factuais quanto regulatórias. Para

que uma responsabilidade exista, é necessário inicialmente que um fato concreto ocorra

(por exemplo, aumento da poluição ambiental, acidente operacional, etc) e que seja

enquadrado em termos regulatórios (esta poluição seja detectada pelo órgão regulatório

ou cause danos a pessoas ou propriedades ou mesmo ocorra mudança no ambiente

regulatório que capture este dano). A aferição da probabilidade de ocorrência e da

magnitude das responsabilidades ambientais tende a se tomar mais fácil à medida que a

prática da constituição de fundos de responsabilidade se dissemine e que um universo

maior de informações estatísticas se tome disponível.

Vale lembrar que os fundos ambientais se configuram como uma nova categoria

de fundos atuariais, dos quais diversos já são disponíveis no mercado, tais como seguros

de vida, fundos de aposentadoria, etc. A mesma informação estatística acumulada que

se encontra hoje disponível para subsidiar o cálculo destes fundos deverá ser utilizada

para a estruturação de fundos ambientais no futuro.
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v. A QUESTÃO DAS RESPONSABILIDADES FUTURAS SOBRE AS

ATIVIDADES NUCLEARES

Até o momento, discutimos os conceitos básicos aplicáveis ao desenvolvimento

de qualquer sistema de responsabilidades ambientais. Estes sistemas, conforme

apresentamos, podem ser polivalentes, quando seu objetivo está vinculados à cobertura

de toda uma diversidade de passivos ambientais e sua constituição se dá em esfera

governamental, ou especificas, quando aplicados a um setor de atividades ou a uma

empresa ou instalação. Passaremos agora a analisar a questão das responsabilidades

ambientais do setor nuclear e seu gerenciamento através da constituição de fundos

específicos:

V.l. Externalidades e Responsabilidades de Atividades Nucleares

Nas aplicações pacíficas da energia nuclear as externalidades surgem

basicamente nas atividades do ciclo do combustível nuclear (incluindo geração de

energia) e nas de aplicações de técnicas nucleares.

Nas atividades do ciclo do combustível elas estão presentes em praticamente

todas as etapas, ou seja: mineração, conversão, enriquecimento, fabricação de

combustível, geração de energia, descomissionamento e gerenciamento e deposição

final de rejeitos.

O Quadro Yl. a seguir apresenta exemplos de externalidades geradas pelas

diferentes etapas do ciclo do combustível nuclear.

Quadro Yl: Exemplos de Externalidades Geradas pelo Ciclo do Combustível Nuclear

Mineração e Beneficiamento Primário do Urânio

(Produção de yellowcake a partir dos

minérios de urânio)
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• Particulados emitidos pelo minério durante
o processamento;

• Particulados emitidos pelos bota-foras;

• Emissões de radônio pelo minério de
urânio;

• Águas radioativas e ácidas emitidas pelos
bota-foras;

• Pilhas de minério estéril.



Conversão

(Produção de UF4 a partir do yellowcake, seguida

de produção de UF6 a partir doUF4)

Enriquecimento

(Elevação do percentual de U-235 do urânio de

0,7% para 3-4%) - ref Planta de difusão gasosa da

EURODIF

Fabricação de Combustível

(Reconversão do UF6 para U02

e depois para U30 8 em pastilhas

e montagem do elementos combustíveis)

• Efluentes radioativos líquidos e gasosos
contendo urânio (U-234, U-235 e U-238);

• Efluentes quimicos (fluoretos e óxidos
nitrosos),

• Efluentes radioativos líquidos e gasosos
contendo urânio (U-234, U-235 e U-238).

• Efluentes radioativos líquidos e gasosos
contendo urânio (U-234, U-235 e U-238);

• Efluentes químicos (cloretos e fluoretos),

• Efluentes radioativos gasosos (gases
nobres, trício, halogênios e aerosóis);

• Diversos efluentes radioativos líquidos;

Geração de Energia

(Queima dos elementos combustíveis

em reatores nucleares

considerado um reator PWR

de 900 Mwe)

• Materiais
concentrados
resinas, etc;

diversos contaminados,
do evaporador, filtros,

Descomissionamento

(Retorno dos sítios das instalações à utilização

irrestrita, com desmonte das plantas)

Reprocessamento

(Processamento dos elementos combustíveis

irradiados para separação de urânio e plutônio dos

produtos de fissão)

Gerenciamento e Deposição Final de Rejeitos

Radioativos de Baixo e Médio Níveis

Gerenciamento e Deposição Final de Rejeitos

Radioativos de Alto Nível

Transporte de Materiais Radioativos

52

• Diversos efluentes químicos;

• Água aquecida,

• Doses sobre trabalhadores e público,

• Efluentes radioativos gasosos (H3
, C14

,

Kr85 1129 1131 1133 P 238 P 239),, , , ,li, li ,

• Elfuentes radioativos líquidos;

• Produtos de fissão vitrificados;

• Resíduos estruturais dos elementos
combustíveis, imobilizados em concreto;

• Liberação de radionuclídeos para a
geosfera e, posteriormente, para a biosfera,
atingindo o homem.

• Liberação de radionuclídeos no longo
prazo para a geosfera e, posteriormente,
para a biosfera, atingindo o homem.

• Liberações para a atmosféricas com
impactos sobre o meio-ambiente e sobre a
saúde humana.



Nas atividades de aplicações de técnicas nucleares, as externalidades surgem

basicamente em função dos efluentes liberados para o meio ambiente e dos rejeitos

gerados, que necessitam de tratamento, armazenamento intermediário e eventualmente

deposição final.

É importante ressaltar que, tanto no caso do ciclo do combustível quanto no das

aplicações de técnicas nucleares, as liberações para o meio ambiente são realizadas

dentro de limites de segurança. No entanto, conforme veremos, tal fato não faz com que

seu impacto seja negligenciável, nem este procedimento gere otimização da utilização

dos recursos ambientais sob o ponto de vista econômico.

Os efeitos externos apresentados na tabela anterior situam-se todos no plano

ambiental. É possível, no entanto, a geração de todo um conjunto de efeitos externos

sócio-econômicos pela atividades nucleares. O Anexo B apresenta um quadro de

potenciais efeitos externos sócio-econômicos gerados pela implantação de um

repositório de rejeitos radioativos.

As emissões geradas durante o funcionamento normal das instalações são objeto

de regulação por parte de autoridades governamentais, normalmente adotando-se uma

política de comando-e-controle. Eventuais efeitos adversos ambientais e sócio

econômicos, são por vezes, cobertos por esquemas de compensação às comunidades que

abrigam estas instalações.

Uma parcela destes efeitos externos irá se converter em responsabilidades

ambientais futuras. Atividades como geração de energia, ciclo do elemento combustível

e aplicações de técnicas nucleares em medicina, indútria e pesquisa geram este tipo de

responsabilidade, visto que os procedimentos necessários à proteção do meio ambiente

não cessam uma vez encerradas as atividades.

As responsabilidades futuras na área nuclear têm origem, basicamente, em três

processos distintos:

• o gerenciamento (incluindo a deposição final) dos rejeitos radioativos;

• o gerenciamento dos combustíveis irradiados, seja através de

reprocessamento ou deposição final direta;

• o descomissionamento de instalações.

Para cada um destes processos, instrumentos (legais, financeiros, técnicos e

gerenciais) devem ser implantados no sentido de garantir que recursos sejam previstos e
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reservados, durante a fase operacional, para que estejam disponíveis no futuro, quando

forem necessários para cobrir os custos a eles referentes.

Em todos os casos, estes instrumentos normalmente procuram implementar o

Princípio do Poluidor Pagador, no sentido de que os geradores destas responsabilidades

cubram os custos a elas referentes. Isto significa que as responsabilidades nucleares

deverão ser internalizadas nos custos da energia elétrica e dos produtos e serviços que

utilizem insumos radioativos.

Normalmente, para este fim, são constituídos fundos de responsabilidades, cuja

criação é promovida e/ou requerida pelo governo, podendo sua administração e

operacionalização ocorrer em esfera governamental ou através de ~mpresas de

economia mista ou privadas, sob regulação governamental.

Naturalmente, as responsabilidades aqui tratadas são originárias da operação

normal das instalações. Condições de acidente podem provocar a geração de outros

tipos de responsabilidades que se situam fora do escopo deste documento. Algumas

informações sobre o tratamento das responsabilidades decorrentes de condições de

acidente são fornecidas no Anexo D.

As grandes responsabilidades relativas à área nuclear ocorrem, entretanto,

vinculadas ao gerenciamento dos rejeitos radioativos e ao descomissionamento das

instalações, após o final de sua vida útil. Isto decorre do fato dos rejeitos deverem ser

corretamente gerenciados para que não ofereçam mais riscos à sociedade, o que envolve

seu isolamento do meio ambiente por um período longo de tempo (da ordem de

centenas de anos) e das atividades de descomissionamento envolverem procedimentos

sofisticados de proteção contra as radiações, gerando, ao final do processo, rejeitos

radioativos que devem ser igualmente gerenciados.

O Quadro Y2. apresenta um panorama das responsabilidades futuras

reconhecidas do setor nuclear em diversos países.
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Quadro V.2: Responsabilidades Futuras do Setor Nuclear em Diversos Países

I Deposição Final de Deposição Final de outros Deposição Final de Descomissionamento Remediação Ambiental
País Reprocessamento

Rejeitos de BaixoCombustíveis Irradiados Rejeitos de Alto Nível de Instalações de Minas

e Médio Níveis
f-------- .._-~--

I
Alemanha X X X X

Austrália X X X
-- ---- --- --

Bélgica X X X X X

-1---

Brasil Não dcfínido Não definido X X X

I

-- _._._.

Canadá X X X X
-- .-~- ---~

Coréia X , X X X I

Espanha X X X X X

Finlândia X X
,- --~-

I França X X X X X
.._-~.- ----~-----------

Holanda X X X X X
-_._--_._-- --

Itália X X X X
---

Japão X X X X

Reino Unido X X X X

Suécia X X
~_._-- --- -.

~



~

Quadro V2: Responsabilidades Futuras do Setor Nuclear em Diversos Países (Continuação)

I ~:::a I X I : I X I X I ·:1 ~j
Adaptado de: Future Financial Liabilities 01Nuclear Activities, OCDE/NEA, Paris, 1996.



V.2. Arquitetura dos Sistemas de Responsabilidades Ambientais em Utilização na

Área Nuclear em Diversos Países.

Os esquemas de contabilização e apropriação das responsabilidades podem

vanar de país para país e mesmo de empresa para empresa. Apresentaremos as

principais arquiteturas dos sistemas de responsabilidade ambientais implantados na área

nuclear em diversos países. Estes sistemas, apesar de poderem possuir diferentes

arquiteturas, foram classificados em categorias, segundo 2 critérios:

• a forma de controle dos fundos:

[I] Controle Centralizado

[2] Controle Descentralizado

[3] Provisões

• o agente que detém as responsabilidades:

[I] Gerenciamento Centralizado das Responsabilidades

[2] Gerenciamento Descentralizado das Responsabilidades

V.2.l. Controle Centralizado dos Fundos / Gerenciamento Centralizado das

Responsabilidades

Neste caso os valores referentes ao fundo são centralizados em uma entidade

governamental e as responsabilidades ambientais também transferidas a este ou outro

organismo governamenta1.

Bélgica: A agência nacional ONDRAFINIRAS é responsável pelo gerenciamento de

todos os rejeitos radioativos em território belga. Os recursos vêm de duas fontes. Por um

lado, os geradores de rejeitos pagam, no momento da entrega dos mesmos, o custo total

de todas as etapas envolvidas no gerenciamento dos rejeitos: tratamento,

condicionamento, transporte e armazenamento intermediário, uma vez que não há

repositório em operação na Bélgica. Ao mesmo tempo, provisões são depositadas no
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chamado "Fundo de Longo Prazo", destinado a cobrir as responsabilidades envolvidas

na deposição final.

Os rejeitos históricos (gerados antes de 1989) e os custos de descomissionamento e

remediação de sítios são cobertos através de acordo entre o governo e o setor elétrico.

Os fundos administrados pela ONDRAFINIRAS estão sob a supervisão de um conselho

de representantes do governo e dos geradores de rejeitos. O conselho administra a

aplicação dos recursos e o fluxo de caixa.

Coréia: As atividades de gerenciamento de rejeitos radioativos estão a cargo da

NEMAC, uma subsidiária do KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute) . Os

recursos vêm dos geradores de rejeitos e são depositados em um fundo de

responsabilidades controlado pelo governo. A res'ponsabilidade pela deposição final é

também do governo. ° fundo é investido em títulos públicos e bancos privados.. No

entanto, a KEPCO, concessionária elétrica estatal, é responsável pelo

descomissionamento e, portanto, acumula fundos para cobrir o descomissionamento, o

gerenciamento dos combustíveis irradiados e a deposição final de rejeitos radioativos.

Os recursos são acumulados em um fundo privativo da própria empresa e reinvestidos

na própria empresa.

Espanha: É o exemplo maIS típico de controle centralizado com relação às

responsabilidades. Todas as responsabilidades relacionadas ao descomissionamento e ao

gerenciamento de rejeitos, bem como o controle dos fundos financeiros estão a cargo de

uma empresa, a ENRESA, que obtem suas receitas da cobrança de uma "quota" do

faturamento do sistema elétrico e da cobrança de tarifas unitárias dos aplicadores de

técnicas nucleares. A ENRESA assumiu as responsabilidades de todas as atividades

nucleares, incluindo o descomissionamento de usinas de concentrado de urânio, com

exceção apenas da remediação ambiental de minas.

Estados Unidos: De acordo com o "Nuclear Waste Policy Act", concessionárias

elétricas que utilizam energia nuclear pagam $1 mill por KWh gerado para o "Nuclear

Waste Fund" destinado a financiar os programas do Departamento de Energia (DOE)

para deposição final de rejeitos de alto nível. Os recursos para os fundos de

responsabilidades relacionados às plantas de emiquecimento vêm de um fundo federal,

similar a este referente aos rejeitos de alto nível. A Secretaria do Tesouro recolhe uma
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pequena parcela, estimada dos preços dos aparelhos elétricos, e complementa os

depósitos nos fundos. As responsabilidades referentes ao descomissionamento

permanece com os proprietários/operadores das instalações.

V.2.2. Controle Centralizado dos Fundos I Gerenciamento Descentralizado das

Responsabilidades

Neste caso, os valores referentes ao fundo são centralizados em uma entidade

governamental, permanecendo as responsabilidades ambientais, bem como a

responsabilidade de empreender as possível ações de remediação ambiental por conta de

cada empresa.

Finlândia: Na Finlândia os operadores são responsáveis pelo gerenciamento de todos

os tipos de rejeito (combustível irradiado, rejeitos de baixo e médio níveis e

descomissionamento). Os rejeitos referentes a reatores de pesquisa são cobertos

diretamente pelo governo.

Após a estimativa dos custos de gerenciamento de rejeitos, o Minitério do Comércio e

Indústria determina anualmente o valor das responsabilidades a serem cobertas e a

necessidade de contribuição para o equilíbrio do fundo. O fundo é calculado de forma a

que os ativos do fundo cubram todas responsabilidades identificadas. Os custos de

descomissionamento de instalações, assim como a amortização de instalações de

deposição final são distribuídos considerando-se os 25 anos iniciais de operação das

usinas nucleares. Os geradores de rejeitos têm direito a solicitar empréstimos de até

75% do valor de suas contribuições. O governo pode solicitar empréstimos dos outros

25%. Os recursos cujos direitos não forem exercidos são aplicados no mercado. De

acordo com este sistema, todas as atividades de gerenciamento de rejeitos são cobertas

pelos geradores das responsabilidades.

Suécia: O detentor de uma licença para desenvolver atividades nucleares é responsável

por garantir o gerenciamento dos rejeitos radioativos e o descomissionamento das

instalações. O detentor da licença também é responsável por todas as atividades de

pesquisa e desenvolvimento necessárias à condução destas tarefas.
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Um sistema de taxas foi estabelecido com base na energia produzida pelas usmas

nucleares. As taxas são calculadas com base na vida útil da usinas (considerada de 25

anos) e de outros fatores que podem influenciar a geração de responsabilidades. A SKB,

uma empresa de propriedade dos operadores de reatores, prepara uma estimativa dos

custos futuros do gerenciamento dos rejeitos radioativos, combustíveis irradiados e

descomissionamento e submete um plano à SKI (órgão regulatório) a cada ano. Depois

de ter avaliado os custos, a SKI propõe ao governo as taxas a serem pagas no ano

seguinte.

Os recursos são depositados em uma conta no National Bank, sendo remunerada por

juros. Dos fundos acumulados,. o governo reembolsa às concessionárias de energia

elétrica os custos de suas atividades de gerenciamento de rejeitos.

Mais recentemente, dois aperfeiçoamentos foram sugeridos para os fundos. Em primeiro

lugar a criação de seguros por parte das concessionárias para cobrir eventuais

discrepâncias entre o valor dos fundos e as responsabilidades futuras. Em segundo lugar

a criação de uma comissão para administrar os fundos com maior liberdade de forma a

auferir maior rentabilidade.

V.2.3. Controle Descentralizado dos Fundos (Fundos Individualizados) /

Gerenciamento Descentralizado das Responsabilidades

Nesta categoria recaem os esquemas em que o gerador do passivo ambiental

mantém responsabilidade pelo passivo e pelos fundos. Porém, os fundos não estão sob

seu controle direto, mas sim normalmente sob controle do governo.

Austrália: As garantias das responsabilidades decorrentes das minas de urânio são

contratuais. A regulação das minas é da atribuição dos estados. Na mina de Ranger, por

exemplo, um contrato com o governo estadual estabelece que a mina deverá contribuir

para o fundo com o valor estimado das responsabilidades de remediação ambiental,

acrescido de 10% como contingência. Os recursos são aplicados em um fundo de

investimento. Outros esquemas estão em estabelecimento para outras minas de urânio.
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Canadá: No Canadá, a AECB emitiu regulação determinando que os

proprietários/operadores de minas de urânio e tório estabeleçam garantias financeiras

para o descomissionamento de suas instalações.

Estados Unidos: Nos Estados Unidos, o "Atomic Energy Act" determina que o

proprietári%perador de uma instalação nuclear seja responsável pelo

descomissionamento da instalação e pela provisão de fundos para a cobertura desta

responsabilidade.

Cada licenciado, como condição de manutenção de sua licença, deve manter fundos

para cobrir estas responsabilidades (além do fundo relativo aos rejeitos de alto nível).

Em alguns casos é permitido que o licenciado mantenha fundos dentro de seus próprios

ativos. No entanto, o niais comum é a criação de um fundo fora do controle do

licenciado, mesmo quando este é uma empresa governamental como a TVA.

V.2.4. Provisões / Gerenciamento Descentralizado das Responsabilidades

Neste caso, as responsabilidades permanecem com os operadores e normalmente

são constituídos fundos de provisão internos, sob gestão dos próprios operadores.

Alemanha: A responsabiliade pelo gerenciamento dos rejeitos e descomissionamento

das instalações permanece com os operadores. As responsabilidades vinculadas às

instalações de pesquisa são cobertas pelo governo.

Canadá: Concessionárias que utilizam usinas nucleares são responsáveis por todas as

responsabilidades vinculadas a sua operação. O custo das responsabilidades é rateado no

preço da eletricidade e os valores recolhidos são reinvestidos na operação normal das

empresas. Não há outra garantia além dos ativos das próprias companhias. O risco é

minorado pelo fato das concessionárias serem de propriedade dos governos estaduais.

As minas são de propriedade privada, mas seguem o mesmo esquema de

responsabilidades das concessionárias elétricas. Não há acumulo de fundo no caso de

instalações do ciclo de combutível, produção de radioisótopos ou instalações de

pesquisa de propriedade governamental.
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França: Tanto para descomissionamento quanto para reabilitação de mmas, as

organizações geradoras dos passivos ambientais são responsáveis técnica e

financeiramente por eles. A agência governamental ANDRA é responsável pela

deposição final dos rejeitos e é paga pelos geradores (basicamente Cogema, EDF e

CEA). Sua viabilidade financeira é, portanto, dependente destas três organizações.

No caso da Cogema, os custos de descomissionamento são rateados pelos clientes ou

através de sua inclusão nos preços ou através de contratos estipulando que estes custos

serão cobertos pelos clientes no momento apropriado.

Com relação à EDF, o preço cobrado pela energia inclui provisões para gerenciamento

de rejeitos e descomissionamento. Os recursos obtidos desta forma são reinvestidos na

empresa. Uma hipótese fundamental no sentido de garantir a disponibilidade de recursos

é o crescimento seguro da utilização da energia nuclear para geração de eletricidade na

França.

A CEA é uma instituição estatal dedicada à pesquisa. Seus custos que não podem ser

repassados à Cogema ou à EDF estão em estudo para absorção pelo governo, como é o

caso dos rejeitos históricos e descomissionamento de instalação não mais em utilização.

Holanda: Na Holanda há uma organização central encarregada de gerência de rejeitos,

COVRA, na qual o estado possui participação de apenas 10%. Os recursos

provisionados para responsabilidades futuras são normalmente reinvestidos na

companhia. Os outros acionistas da COVRA são os principais geradores de rejeitos. A

empresa ECN, que é uma produtora de radioisótopos, possui 30% e as concessionárias

elétricas os restantes 60%.

Reino Unido: Os proprietários de instalações que geram responsabilidades futuras são

obrigados a observar regulações especiais no desenvolvimento de sua contabilidade.

Estes padrões contábeis determinam que as companhias reconheçam suas

responsabilidades e façam provisões para cobri-las. As contas destas empresas,

incluindo as provisões, são regularmente auditadas por auditores independentes. Os

fundos são reinvestidos na própria companhia, em projetos com taxas de retorno

superiores às do mercado (uma hipótese considerada fundamental para a saúde dos

fundos). Não há regulações específicas do governo no que concerne ao gerenciamento

das responsabilidades ambientais.
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Em alguma situações, o governo absorveu a responsabilidade financeira decorrente de

programas de trabalho empreendidos por decisão governamental. É o caso da maior

parte das responsabilidade da UK.AEA e de parte das responsabilidades da BNFL.

O desenvolvimento e operação de instalações para deposição final de rejeitos de baixo e

médio nível foi atribuído à NIREX, uma empresa privada de propriedade da BNFL,

Nuclear Electric, Scottish Nuclear e UKAEA. Os fundos necessários para estes

desenvolvimentos são providos pelos acionistas e podem ser considerados como um

pré-pagamento das responsabilidades referentes aos rejeitos que serão gerenciados pela

NIREX.

Suíça: As provisões são realizadas pelos operadores e administradas por uma comissão

designada pelo Conselho Federal e constituída por representantes dos operadores e do

Estado. A comissão estabeleceu regulamentações para o gerenciamento dos fundos de

forma a-garantir seu investimento seguro, uma taxa de juros adequada e sua liquidez. O

gerenciamento dos fundos foi delegado a uma outra organização. As atividades de

gerenciamento de rejeitos estão a cargo de uma empresa privada com participação

estatal.

Japão: O sistema japonês é similar ao sistema implantado da Alemanha.

Bélgica: O sistema belga para descomissionamento e combustível irradiado é similar ao

sistema francês da EDF.

Coréia: O sistema coreano para descomissionamento é similar ao sistema francês da

EDF.

Os Quadros Y.3. e Y.4. a segUIr sintetizam as arquiteturas dos fundos de

responsabilidades ambientais na área nuclear em diversos países, com fundos

centralizados e descentralizados.
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Quadro V.3: Arquitetura dos Sistemas de Responsabilidade Ambiental em Diversos

Países - Países com Fundos Centralizados

Bélgica

Coréia

Espanha

Estados Unidos (apenas

combustível irradiado)

Finlândia

Suécia

Suíça

Agência estatal

Agência estatal

Empresa estatal

Agência federal

Operador sob supervisão do estado

Operador sob supervisão do estado

Empresa Privada [5]

Operador

Empresa estatal

Operador sob supervisão do estado

Operador sob supervisão do estado

Operador

Quadro V.4: Arquitetura dos Sistemas de Responsabilidade Ambiental em Diversos

Países - Países com Fundos Descentralizados

Alemanha

Bélgica [1]

Canada [2]

Estados Unidos (todos menos

combustível irradiado)

França [1]

Holanda

Itália [3]

Japão

Reino Unido [4]

Operador

Operador (estadual)

Governo estadual (apenas deposição

final)

Agência estatal

Empresa privada [5]

Antigo Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Operador

Antigo Operador

Operador

Operador

[l]. Fundos sob controle governamental; não existência de fundos para descomissionamento e

gerenciamento de combustíveis irradiados;
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[2]. Responsabilidade pela implementação da deposição final de combustíveis nucleares ainda não

definida;

[3]. Após retirada de operação de todas as usinas nucleares, as responsabilidades ambientais foram

atribuidas pelo governo ao operador nacional (ENEL);

[4]. Embora o operador seja responsável pelas operações de gerenciamento de rejeitos e

descomissionamento de instalações, o governo provê fundos para este trabalho nos casos em que

as responsabilidades ambientais surgem a partir de trabalhos realizados na implementação de

programas nucleares governamentais;

[5]. Com participação estatal.

Adaptado de: Future Financiai Liabilities ofNuclear Activities, OCDEINEA, Paris, 1996.

Apropriação das Responsabilidades no Tempo nos Fundos da Área Nuclear

Conforme já observado, dois critérios podem ser utilizados para apropriação dos

valores relativos às responsabilidades. O critério do valor corrente e o critério do valor

presente.

O critério do valor corrente consiste em avaliar os tennos futuros em relação ao

custos reais de conformidade no momento presente. Com a utilização deste critério, o

valor atribuído a uma responsabilidade futura é independente do tempo futuro em que o

dispêndio realmente ocorrerá. O critério tem tendência a sobrevalorizar

responsabilidades a serem incorridas no futuro. Este critério é utilizado por fundos de

responsabilidade na área nuclear em países como Finlândia, Alemanha, França, Japão,

Coréia e Estados Unidos.

O outro critério é o do valor presente, em que o valor das responsabilidaes

futuras é corrigido em função de taxas de desconto e, portanto, seu valor presente

líquido reconhecido é menor. Representa, no entanto, uma situação mais próxima da

realidade. Austrália, Bélgica, Canadá, Espanha, Suécia e Reino Unido utilizam este

critério.
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VI. O GERENCLt\l\'IENTO DOS REJEITOS RADIOATIVOS

VI.1. Os Rejeitos Radioativos e seu Gerenciamento

Desde sua descoberta, no início do século XX,as radiações ionizantes vêm

adquirindo utilizações cada vez mais amplas, em diversos setores da atividade humana.

A energia nuclear, apesar de conhecida pela maior parte do público apenas em

decorrência da fabricação e uso de armamentos nucleares, possui uma vasta gama de

aplicações, em que se destacam a geração de energia e a utilização de técnicas nucleares

em indústria, medicina e pesquisa.

O Quadro VI. I. sintetiza algumas aplicações de técnicas nucleares nestas áreas:

Quadro VI. I : Aplicações de Técnicas Nucleares em Diversas Áreas

A·' ..
~

Indústria

Medicina

Pesquisa

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Medidores Industriais (Am241
, Cd109, Co60

, Sr90, Fe55,
Ra226)
Perfilagem de Poços (Am241 )
Análises Químicas (Cd109, Fe55)
Detectores de Fumaça (Am241 )
Irradiadores (Csl37

, Co60, Ir l92
)

Radiografia Industrial (Co60
, Ir192)

Medidores de Espessura (PmI4
?, TI204)

Eliminadores de Estática (Po2lO
, H3)

Teleterapia (Csl37
, Co60)

Medicina Nuclear: Calibradores (Co5?)
Medicina Nuclear: Terapia (AUI98)
Diagnóstico (Cr51 1131 Te01 TC99m H3), , , ,
Braquiterapia (Sr90, Irl92

, Ra226)
Terapia (p32, Il3l )

Radioimunoensaio (1125)
Densitometria Óssea (1125

)

Produção de TC99m (Mo99)

Pesquisa Biológica: Traçadores (Ca45, Ca14)
Pesquisa Biológica: Marcadores (Cr51, p32, H3)
Pesquisa Biológica Básica (1l3l

, K42, Na24)
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Estas atividades normalmente geram rejeitos radioativos que devem ser

corretamente gerenciados no sentido de não causarem danos ao ser humano e ao meio

ambiente.

A norma CNEN-NE-6.üS (Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações

Radiativas), traz a definição de rejeito radioativo como:

Qualquer material resultante de atividades humanas que contenha

radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção

especificados na norma CNEN-NE-6.02 (Licenciamento de Instalações

Radiativas) e para o qual a reutilização seja imprópria ou não prevista.

(Conceito de Rejeito Radioativo)

A gerência dos rejeitos radioativos, por sua vez, pode ser conceituada, segundo

estabelecido na norma CNEN-NE-6.ü2, como:

Um conjunto de atividades administrativas e técnicas envolvidas na coleta,

segregação, manuseio, tratamento, acondicionamento, transporte,

armazenamento, controle e deposição final de rejeitos radioativos.

(Conceito de Gerência de Rejeitos Radioativos)

Conforme podemos observar desta definição, a correta gerência dos rejeitos só

se completa com a deposição final dos mesmos. A mesma norma CNEN-NE-6.ü2

conceitua deposição final ou simplesmente deposição de rejeitos radioativos (do inglês

"final disposal" ou simplesmente "disposal", segundo nomenclatura da AIEA) como:

Colocação de rejeitos radioativos em local determinado pela CNEN sem

intenção de removê-los.

(Conceito de Deposição Final de Rejeitos Radioativos)

o conceito de deposição final se contrapõe ao conceito de armazenamento ou

armazenamento intermediário ("storage" ou "intermediate storage"), no sentido de que
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este último representa a deposição dos rejeitos de fonna não definitiva, enquanto

aguarda a deposição final.

VI.2. Classificação dos Rejeitos Radioativos

De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, os rejeitos

radioativos são classificados em 5 categorias, conforme o Quadro VI.2:

Quadro VI.2: Classificação dos Rejeitos Radioativos segundo a AIEA

. fi,

I - Alto Nível e Vida Longa

11- Médio Nível e Vida Longa

111 - Baixo Nível e Vida Longa

IV - Médio Nível e Vida Curta

V - Baixo Nível e Vida Curta

• Radiações py de alta energia

• Presença elevada de radiação a

• Elevada radiotoxicidade

• Elevada geração de calor

• Radiações py de média energia

• Presença elevada de radiação a

• Radiotoxicidade intermediária

• Baixa geração de calor

• Radiações l3y de baixa energia

• Presença elevada de radiação a
• Baixa / Intermediária radiotoxicidade

• Geração de calor insignificante

• Radiações py de média energia

• Presença insignificante de radiação a
• Radiotoxicidade intermediária

• Baixa geração de calor

• Radiações l3y de baixa energia

• Presença insignificante de radiação a
• Baixa radiotoxicidade

• Geração de calor insignificante
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VI.3. A Situação Nacional (SANTOS, XAVIER, HEILBRON, 1996)

Confonne estabelecido na Lei 4.118, de 27.08.62, Lei 6.189 de 16.12.74 e Lei

7.781, de 27.06.89, compete à CNEN, entre outras atribuições, receber e depositar

rejeitos radioativos, bem como expedir regulamentos e normas de segurança relativas ao

tratamento e eliminação de rejeitos radioativos.

A política de rejeitos radioativos adotada no Brasil é semelhante àquela de

vários países (França, Inglaterra, Estados Unidos, etc), estando de acordo com o

recomendado pela Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA, qual seja, a

utilização de repositórios próximos-à-superfície, com as necessárias barreiras de

engenharia, para a deposição final de rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de

radiação.

A complexidade e os custos envolvidos na escolha de locais, construção e

avaliação de repositórios detenninam, a nível mundial, uma política de annazenamento

de rejeitos em depósitos intennediários, de tal fonna a acumular quantidades que

justifiquem a construção de depósitos finais, como vem sendo feito no Brasil.

Os principais rejeitos radioativos de baixo e médio níveis radiação existentes no

país são provenientes das instalações do ciclo do combustível nuclear, da indústria de

beneficiamento de areias monazíticas, do uso de radioisótopos em medicina, indústria e

pesquisa, da Usina Nuclear Almirante Álvaro Alberto (Angra I) e do acidente

radiológico ocorrido em Goiânia em 1987.

Os rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação gerados pela Usina

Nuclear de Angra I encontram-se annazenados no sítio da própria usina, em tambores

especiais. O depósito foi projetado e construído de acordo com as nonna de segurança e

radioproteção da CNEN.

Os elementos combustíveis irradiados durante a operação da Usina de Angra I

encontram-se annazenados no prédio do reator, aguardando definição quanto à decisão

de reprocessamento. Cabe ressaltar que, segundo definição da nonna CNEN, só se

caracterizam como rejeitos aqueles materiais para os quais não se vislumbre futura

utilização. Este não é o caso dos elementos combustíveis queimados provenientes dos

reatores nucleares. Estes são passíveis de reprocessamento, através do qual diversos

elementos de interesse podem ser extraídos, entre eles o plutônio e o próprio urânio, que

pode ser reaproveitado como combustível para reatores do tipo PWR sob a fonna de

óxidos mistos. Os produtos de fissão não aproveitados são então vitrificados, o que
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caracteriza finalmente o rejeito de alto nível. Este deverá sofrer armazenamento

intermediário em instalações adequadas, aguardando a deposição final que será feita em

repositórios de grande profundidade em estruturas geológicas estáveis, tecnologia que

deverá estar disponível na primeira metade do século XXI.

Os demais rejeitos radioativos oriundos de instalações radiativas são

armazenados em segurança nos locais onde são gerados, até que possam ser removidos

de acordo com determinação da CNEN.

Os rejeitos radioativos e materiais nucleares gerados ao longo dos últimos 40

anos no Brasil encontram-se armazenados nos Institutos da CNEN aguardando

deposição final, que deverá ser efetuada no Repositório Nacional de Rejeitos

Radioativos.

Apresentaremos a seguir a análise da situação atual nas diferentes origens de

rejeitos radioativos:

VI.3.!. Rejeitos Provenientes da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto

Os rejeitos radioativos da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto vêm sendo

gerados desde 1982, quando de seu comissionamento e correspondem aos rejeitos

típicos de reatores PWR. Os rejeitos gerados recaem, basicamente, nas seguintes

categorias:

Filtros: São utilizados para processamento de rejeitos líquidos e, após

imobilizados (em cimento) são acondicionados em tambores de 208 litros;

Concentrados do Evaporador: Resultado do processamento (evaporação) de

rejeitos líquidos e, após imobilização (em cimento), são acondicionados em tabores de

208 litros;

Resinas: São utilizadas para processamento de rejeitos líquidos e, após

imobilização (em cimento), são acondicionaads em tambores de 208 litros;
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Rejeitos Não-Compressíveis: Constituídos normalmente de peças

contaminadas, filtros mecânicos, etc, que, após imobilização, são acondicionados em

tambores de 208 litros;

Rejeitos Compressíveis: Constituídos normalmente de utensílios diversos,

vestimentas, papéis, luvas, sapatilhas, etc, que, após prensagem hidráulica, são

acondicionados em tambores de 208 litros;

Elementos Combustíveis Irradiados: Segundo a Norma CNEN-NE-6.05 não

constituem rejeitos radioativos, pois contêm materiais de interesse (urânio, plutônio,

produtos de fissão, que podem ser reaproveitados. Os elemento combustíveis irradiados

permanecem armazenados em piscina no prédio do' reator, aguardando definição quanto

a reprocessamento para retirada de elementos de interesse.

VI.3.l.1. Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - Unidade I

A Usina Nuclear de Angra I, primeira usina nuclear brasileira está situada na

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, em Angra dos ReislRio de Janeiro. Trata-se

de um reator PWR de 626 MWe, de projeto da empresa Westinghouse. A operação da

usina foi iniciada em 1981 e até dezembro de 1997 gerou um total de 1.217 m3 de

rejeitos sólidos ou solidificados, com uma atividade acumuladas de 5.803 Cio Os rejeitos

por elas gerados são tratados no próprio sítio da usina e armazenados em galpões de

armazenamento intermediário, aguardando a deposição final. Estes rejeitos recaem nas

categorias IV e V da classificação da Agência Internacional de Energia Atômica, sendo,

portando apropriados para deposição final no Repositório Nacional de Rejeitos

Radioativos. A tabela do item VI.3.6. mostra o inventário dos rejeitos de média e baixa

atividades gerados pela Usina de Angra I referente a dezembro de 1997.

VI.3.1.2. Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - Unidade n

Tem seu comissionamento previsto para o ano 2000. O Relatório Final de

Análise de Segurança da usina, submetido pela empresa Eletrobrás Termonuclear S/A
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(Eletronuclear) para análise pela CNEN com vistas a seu licenciamento nuclear,

apresenta estimativas da geração de rejeitos radioativos com base na usina de referência

de Grafenrheinfeld, na Alemanha.

VI.3.2. Rejeitos Radioativos Provenientes de Aplicações de Energia Nuclear em

Medicina, Agricultura e Pesquisa

Existem atualmente 2.284 instalações radiativas no Brasil, utilizando diversos

radionuclídeos em atividades ligadas às. áreas de medicina, indústria e pesquisa ou

atuando na distribuição de radionuclídeos e na prestação de serviços em geral. O

Quadro VI.3. apresenta a distribuição destas instalações por atividade:

Quadro VI.3: Distribuição das Instalações Radiativas por Ramo de Atividade

Medicina

Indústria

Pesquisa

Distribuição de Radioisótopos

Serviços

993

739

466

61

25

Em 1989, a CNEN suspendeu a autorização dada a diversos fabricantes para a

utilização de pára-raios radioativos. Não há obrigatoriedade de sua substituição, apenas

a proibição de instalação de novas unidades. No entanto, com a natural remoção destes

pára-raios, estima-se que cerca de 75.000 destes itens, instalados por todo o país, com

uma atividade total de 3.7 TBq (100 Ci) de Am241
, terão que ser recebidos e depositados

pelaCNEN.

A maior parte dos rejeitos líquidos produzidos como resultado da utilização de

radioisótopos de meias-vidas curtas em instalações médicas e de pesquisa pode ser
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descartada em sistemas sanitários regulares, após um dado período de decaimento, com

atividade total e concentração de atividade não excedendo os limites especificados pelas

nonnas brasileiras.

VI.3.3. Rejeitos Radioativos Provenientes do Ciclo do Combustível e de

Instalações de Processamento de Areias Monazíticas

o complexo industrial de Poços de Caldas, localizado no estado de Minas

Gerais, produziu, de 1982 a 1991; 1.170 toneladas de diuranato de amônia. Os rejeitos

gerados neste processo são guardados em uma barragem de 29,2 hectares, com um

volume real de 1 milhão de metros cúbicos. Estima-se que 4,8 TBq (130 Ci) de U238
, 15

TBq (405 Ci) de Ra226 e 4,2 TBq (112 Ci) de Ra228 estejam depositados neste sítio, até a

presente data.

Existem, atualmente cerca de 600 toneladas de "mesotório" com uma atividade

estimada de Ra228 de 1,85 TBq (50 Ci), dispostos em uma trincheira no CIPC e 0,2 TBq

(6 Ci 178 m3
) também guardados em um galpão na USAM, no estado de São Paulo.7

O material, contendo hidróxido de tório, separado das terras raras durante o

processo de processamento da monazita, embora não fonnalmente classificado como

rejeito, encontra-se também guardado em diversas instalações no Brasil.

VI.3.4. Rejeitos Radioativos Provenientes do Acidente Radiológico Ocorrido em

Goiânia em 1987.

A violação de uma fonte de teleterapia na cidade de Goiânia, no ano de 1987 deu

origem a um acidente radiológico de grandes proporções, em decorrência da

disseminação para o meio ambiente da maior parte do conteúdo da fonte. Durante o

trabalho de descontaminação levado a cabo pela CNEN, cerca de 3.500 m3 de rejeitos

foram gerados, com uma atividade total situada entre 47,0 TBq (1.270 Ci) e 49,6 TBq

(1.340 Ci), a quase totalidade da fonte de 1.375 Ci). Estes rejeitos foram acondicionados

em sua maior parte em tambores de 200 I e em caixas metálicas.

Levando em consideração o tempo necessário para que o conteúdo de cada

embalagem atingisse uma concentração de atividade inferior a 87 Bq/g (nível de
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liberação estabelecido pela CNEN, em consonância com a AIEA), foi possível

classificar as embalagens em 5 grupos, conforme descrito no Quadro VIA.

Quadro VIA: Classificação em Grupos dos Rejeitos Decorrentes do Acidentede Goiânia

I (t=O)

II (O <t < 90)

ID(90<t< 150)

IV (150 < t < 300)

v (t > 300)

404

356

.287

275

25

687

605

488

468

42,5

2710

9S0

314

217

2

542

196

62,8

43,4 .

4

0,06

0,476

1,44

13,67

30,064

1231

SOl

560,7

511

43

Além destas embalagens, também foram utilizados em Goiânia:

• 1 embalagem de. metal para a cabeça de irradiação, contendo o restante da

fonte (4,4 TBq e 3,8 m3
, pertencendo ao Grupo V);

• 10 conteineres navais (0,4 TBq e 374 m3
, pertencendo ao Grupo I);

• 8 embalagens especiais de concreto (0,7 TBq e 11,4 m\ pertencendo ao

Grupo V).

Os rejeitos foram temporariamente armazenados em plataformas de concreto a

céu aberto, ocupando uma área de aproximadamente 8,5 x 106 m2
, em um local próximo

à vila de Abadia de Goiás, distante 23 Km do centro de Goiânia, uma cidade de 1

milhão de habitantes.

De acordo com a classificação da AIEA, todo o rejeito gerado em Goiânia se

enquadra na categoria de rejeito de baixo nível e com meia-vida curta, permitindo sua

deposição final em repositórios próximos-à-superfície, com barreiras de engenharia.

Os rejeitos do Grupo I apresentavam atividades específicas inferiores a 87 Bq/g,

que os isentava do controle regulatório - o que significa dizer que poderiam
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efetivamente ser liberados em um sistema comum de coleta de lixo urbano. Ainda

assim, optou-se pela construção em Goiânia de dois repositórios: um mais simplificado

(denominado Conteiner de Grande Porte) destinado à deposição dos rejeitos do Grupo I

(cerca de 40 % do total) e um repositório com barreiras de engenharia mais complexas

(denominado Repositório de Goiânia) para a deposição final dos rejeitos dos Grupos II a

V.

A questão da deposição final dos rejeitos radioativos gerados no acidente de

Goiânia está, desta forma, solucionada. Todos os rejeitos foram depositados nos dois

repositórios, os quais já se encontram fechados e com a recomposição ambiental

realizada. Desta .forma, nenhum outro rejeito além dos provenientes do acidente será

depositado nos repositórios contruídos em Abadia de Goiás.

O órgão responsável pelo licenciamento ambiental dos repositórios de rejeitos

no Brasil é o IBAMA. Para o CGP foi demonstrado, através de estudo conduzido pela

CNEN que não haveria necessidade de realização de Estudo de Impacto Ambiental.

Assim sendo, a CNEN foi dispensada da realização de EIA/RIMA para o CGP. Para o

Repositório de Goiânia, o processo de EIA/RIMA foi conduzido, avaliado e o

repositório licenciado. Observa-se, presentemente, um período de controle institucional

de 50 anos, a terminar em 2.046, quando deverá se dar a liberação do sítio para uso

restrito ou irrestrito.

VI.3.5. Rejeitos Radioativos Provenientes de Processos de Descomissionamento de

Instalações

Foram concluídos, no ano de 1998, os trabalhos de descomissionamento da

Usina de Santo Amaro (USAM), em São Paulo, pertencente às Indústrias Nucleares do

Brasil (INB). O descomissionamento foi realizado pela própria INB, sob regulação da

CNEN, tendo se configurado como primeiro trabalho de descomissionamento de uma

instalação nuclear realizada no Brasil. O inventário final dos rejeitos gerados ainda não

foi fornecido pela INB.

Outra instalação sujeita a descomissionamento em futuro próximo é o Complexo

Industrial de Poços de Caldas (CIPC), também pertencente à INB. O Complexo,

construído para fazer o beneficiamento primário (produção de yellow-cake) do urânio

proveniente da mina de Poços de Caldas, encontra-se desativado em função do
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esgotamento do minério economicamente explorável da mma. A INB estuda

presentemente o aproveitamento das instalações para implantação de outros processos.

No entanto, caso esta iniciativa não obtenha sucesso, o Complexo estará sujeito a

descomissionamento em futuro próximo, assim como a mina de urânio e a bacia de

rejeitos.

Os rejeitos provenientes dos trabalhos de descomissionamento as USAM e do

CIPC, em princípio, não seriam destinados à deposição final do Repositório Nacional de

Rejeitos.

Considerando-se a implantação do Repositório como uma instalação com

período operacional da ordem de 30 anos, outra instalação sujeita a descomissionamento

dentro deste horizonte seria a própria usina nuclear de Angra 1.
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VI.3.6. Quadro Sintétic~da Situação Nacional dos Rejeitos e Subprodutos Radioativos

Quadro VI.5: Quadro Sintético da Situação Nacional dos Rejeitos e Subprodutos Radioativos
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Elementos Combustíveis Armazenamento na 287 elementos combustíveis Aguardando decisão Na piscina do reator Deposição profunda
Irradiados piscina do reator armazenados de reprocessamento. em repositório

Não é classificado geológico
como rejeito.

Filtros Armazenados em 246 tambores / 51,17 m3
/ Cimeniação e No sítio da usina Repositório Nacional

tambores de 208 I no 194 Ci encapsulamento em
sítio da usina tambores metálicos

Concentrado do Evaporador Armazenados em 2329 tambores / 484,43 m3
/ Cimentação e No sítio da usina Repositório Nacional

tambores de 208 I no 52,3 Ci encapsulamento em
sítio da usina tambores metálicos
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Compressíveis Armazenados em 1497 tambores/ 311,38 m' / Cimentação e No sítio da usina Repositório Nacional
tambores de 208 I no 27,2 Ci encapsulamento em
sítio da usina tambores metálicos
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Quadro VI.5: Quadro Sintético da Situação Nacional dos Rejeitos e Subprodutos Radioativos (continuação)
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Rejeitas provenientes de Armazenados em IPEN: 473 m' /6054 Ci De acordo com tipo Institutos da CNEN Repositório Nacional
instalações radiativas, institutos galpões nos Institutos da CDTN: 30 m3

/ 2927 Ci de rejeito
de pesquisa (inclusives os da CNEN: IPEN(SP), IEN: 7m3

/ 90 Ci
CNEN) e pára-raios CDTN(MG) e IEN(RJ)
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Complexo Industrial de Poços de Armazenada em 7250 m3
/ 3224 Ci - - Barragem Selada de

Caldas (CIPC/MG) - Torta II galpões, silos e Rejeitas
trincheiras

Complexo Industrial de Poços de Depositado na bacia de 300 m3
/ 50 Ci - - Banagem Selada de

Caldas (CIPCIMG) - Mesotório rejeitas após conclusão Rejeitas
favorável dos estudos de
impacto-ambiental e
custo beneficio

INS1\AJ .AC'.t1PII. DE
... "T~:""

~t1NA711"A
I~V

Usina de Santo Amaro Armazenado em galpões 325 m3
/ 137 Ci - - Barragem Selada de

(USAM/SP) - Torta II Rejeitas
Usina de Santo Amaro Armazenado em galpões 39 m3

/ 6 Ci - - Barragem Selada de
(USAMlSP) - Mesotório Rejeitas
Depósito da INB em Botuxim Armazenado em 5 silos 888 Ci - - Barragem Selada de
(SP) de concreto Rejeitas
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Rejeito de baixo nível (Cs 137) Deposição [mal 1525 m' / 2 Ci Encapsulamento em A céu aberto em Cow,in~ de ili~:=jabaixo do nível de isenção concluída tambores metálicos Abadia de Goiás Porte (CGP)
e de concreto



Quadro VI.5: Quadro Sintético da Situação Nacional dos Rejeitos e Subprodutos Radioativos (continuação)
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Rejeito de baixo nivel (Cs 137)
acima do nivel de isenção

ATNIDADES DE
DESCOMISSIONAMENTO

Usina de Santo Amaro (USAM)

Deposição [mal
concluída

Descomissionamento
concluído em 1998

1975 m3
/ 1338 Ci

Ainda não fornecido pela
empresa

Encapsulamento em
tambores metálicos
e de concreto

A céu aberto em
Abadia de Goiás

Em galpões na
USIN

Repositório de
Goiânia l



VIA. Repositórios de Rejeitos Radioativos Próximos-à-Superfície

o principal conceito subjacente à deposição de rejeitos radioativos de baixo e

médio níveis em repositórios próximos à superfície é o isolamento destes rejeitos do

meio ambiente humano por um período de tempo suficientemente longo, no sentido de

permitir que a radioatividade decaia naturalmente até que não ofereça mais riscos

significativos à saúde humana.

O referido repositório é constituído por uma estrutura construída em nível

próximo à superficie do terreno, sob forma de caixas de concreto, nas quais os rejeitos,

após sofrerem tratamento e embalagem adequados, são armazenados sem intenção ç:le

posterior remoção. Após o fechamento do repositório, este é coberto pelo terreno

original no qual se realiza um trabalho de recomposição ambiental.

Também após o fechamento, é iniciado o período de controle institucional do

repositório, especificado em seu projeto (em função do estudo de avaliação de

segurança) e previsto para durar no máximo 300 anos. Após o período de controle.

institucional, os rejeitos não mais oferecerão riscos significativos à população e ao meio

ambiente, podendo o terreno ser utilizado sem restrições.

A Figura VI. I. a seguir apresenta um esquema simplificado de repositório

próximo à superficie:

Superfície do
Terreno

/
Barreiras

de
Engenharia--.

00000000
000000000

Solo não
saturado

+- Repositório

Aqüífero

Figura VI. I: Repositório Próximo à Superfície (esquema simplificado)
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Convém ressaltar que a utilização de repositórios próximos à superfície

representa a solução definitiva universalmente reconhecida para os rejeitos radioativos

de baixo e médio níveis de atividade, com diversas unidades construídas em países

como França, Espanha e Inglaterra. Também no Brasil esta solução já foi adotada, em

forma simplificada, com o objetivo de prover a deposição final dos rejeitos gerados no

acidente radiológico com Césio-137, ocorrido em Goiânia no ano de 1987.

O Quadro VI.6. apresenta exemplos de repositórios próximos-à-superfície em

operação em todo o mundo e o Quadro VI.7 apresenta os repositórios em fase de

controle institucional:

Quadro VI.6: Repositórios Próximos-à-Superfície em Operação
.....

ri •,t ,
:lo " ... fi ... ..... ••

~ .......
';,l

" " i. i .....

Bulgária Novi Han

República Tcheca Dukovany (1994)

França Centre de L' Aube (1992)

Hungria RHFT Puspokszilagy

Índia Trombay (1954)

Índia Tarapur (1968)

Índia Rajasthan (1972)

Índia Kalpakkan (1974)

Índia Narora (1991)

Índia Kakrapar (1992)

Polônia Rozan

Espanha EI Cabril (1992)

Inglaterra Drigg (1959)

Vietnam Dalat
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Quadro VI.7: Repositórios Próximos-à-Superfície em Controle Institucional

França

Brasil

Noruega

Estados Unidos

Centre de La Manche (1969-1994)

Abadia de Goiás (1995-1997)

Kjeller (1970-1970)

Beatty, Nevada (Í962-1992)

A CNEN vem há vários anos estudando a implantação de um repositório

próximo-à-superficie, destinado a prover a deposição final para os rejeitos de baixo e

médio níveis de radiação hoje existentes no país. Este repositório, aqui referido como

Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos e concebido com instalação capaz de

prover tratamento e deposição final de rejeitos, se configura como elo fundamental à

consecução da estratégia nacional para gerenciamento dos rejeitos radioativos de baixo

e médio níveis, conforme apresentado na Figura VI.2. a seguir.
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Origem

,,,

Tratamento

,,.
Armazenamento

Intermediário

,r
Deposição

Final

Usinas de Aplicações de Acidente Mineração e
Angra I & 11 Radionuclídeos Radiológico em Beneficiamento

em(M. 1& P) Goiânia Primário

"
r ,r

Sítio da Usina
Segregação

Sítio da Mina
.<

I ou da InstalaçãoI Abaixo do II Acima do I
Lurute Limite

,,. ,r ,,.
"

, ,r
Sítio da Usina

......
Barragem de

"',. "' I Abailia II Abadia I Rejeitos
ri

de Goiás de Goiás

,,.
",r ".. ·R~p(}s~t?rio , I Contemer de II Repositório I ' Barragem de... NacionaLde Grande Porte de Goiânia Rejeitos Selada

Reieitós

Figura VI.2: Estratégia para Gerenciamento dos Rejeitos Radioativos de Baixo e Médio Níveis no Brasil



VTI. UM SISTEMA DE GERENCL4.MENTO DE RESPONSABILIDADES

AMBIENTAIS APLICADO A UM REPOSITÓRIO DE REJEITOS

RADIOATIVOS

Passaremos, agora, a analisar a constituição de um sistema de gerenciamento de

responsabilidades para um repositório de rejeitos radioativos do tipo em estudo para

implantação no Brasil.

Esta análise leva em consideração alguns condicionantes retirados da situação

nacional, porém procura também investigar outras opções e levantar alternativas para o

equacionamento da implantação do repositório. Tem por objetivo possibilitar a

aplicação das bases estabelecidas no desenvólvimento de um sistema de

responsabilidades ambientais, sem, no entanto, o compromisso de que o modelo

apresentado seja diretamente aplicável à realidade brasileira.

O desenvolvimento do modelo a ser utilizado .para o Repositório Nacional de

Rejeitos Radioativos, em todos os seus aspectos (técnico, econômico-financeiro, legal,

gerencial, etc) deverá ser um trabalho multidisciplinar, com participação de

profissionais de diversas especialidades na elaboração do modelo final. Nosso principal

objetivo aqui é, portanto, o de exemplificar a aplicação das bases apresentadas.

Vll.l. O Objetivo do Repositório

O objetivo do Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos é prover deposição

final segura para os rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de atividade gerados no

país no passado e para aqueles a serem gerados no futuro, num horizonte provável dos

próximos 30 anos.

Conforme pode ser depreendido do Quadro VI.5 e da Figura VI.2, estes rejeitos

têm basicamente 3 origens:

• rejeitos provenientes das usinas nucleares~

• rejeitos provenientes das aplicações de técnicas nucleares em medicina,

indústria e pesquisa;

• rejeitos provenientes do descomissionamento das instalações.
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No sentido de possibilitar a implantação e a operação do repositório, deverá ser

constituído um fundo de responsabilidades ambientais. O fundo terá duas finalidades:

• Proporcionar a capitalização de recursos destinados a cobrir o custo total da

deposição final dos rejeitos destas três origens, garantindo que os recursos

estejam disponíveis quanto forem necessários para a cobertura destes custos;

• Através da cobrança dos custos de deposição dos rejeitos dos agentes que os

geraram (Princípio do Poluidor Pagador), proporcíonar a internalização

destes custos no sentido de uma maior eficiência econômica, uma vez que os

agentes passarão a considerar em 'sua tomada de decisão os custos totais dos

recursos consumidos.

O fundo proposto se caracteriza como ·fundo específico (a ser implantado para

cobrir parte das responsabilidades de um setor de atividades), em que há busca de

equilíbrio econômico-financeiro e vinculação entre cobrança e dano.

O repositório de rejeitos é considerado uma unidade autônoma, a ser

integralmente financiada pelo fundo de responsabilidade ambiental. Seu financiamento

integral pelo fundo ambiental se justifica pelo fato de o repositório existir

exclusivamente em função do passivo ambiental (rejeitos radioativos) a ser coberto.

Portanto, no sentido de internalizar completamente o efeitos dos rejeitos, a implantação

e a operação do repositório ao longo de todo seu ciclo-de-vida deverão ser

completamente financiadas a partir das receitas por ele geradas.

Vale ressaltar que o repositório terá por objetivo internalizar apenas as

responsabilidades ambientais referentes aos rejeitos radioativos de baixo e médio níveis

provenientes das três origens acima especificadas. A implantação deste repositório e de

seu fundo correspondente não proporcionará a cobertura plena de todos os passivos

ambientais do setor nuclear nem mesmo dos vinculados a rejeitos radioativos. A

cobertura é, portanto, limitada e soluciona apenas parte dos problema dos passivos

ambientais do setor, confonne representado na Figura VIL!.
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Responsabilidades Ambientais do Setor Nuclear

Responsabilidades Futuras com Descomissionamento
e Deposição Final de Rejeitos

Responsabilidades Futuras com
Deposição Final de Rejeitos

Figura VII. 1: Parcela dos Passivos Ambientais da Área Nuclear Coberta pelo

Repositório de Rejeitos de Baixo e Médio Níveis

o repositório, como uma unidade autônoma e integrada, deverá ser capaz de

realizar as seguintes funções:

• Coleta dos rejeitos, proporcionando seu transporte desde o gerador até a

instalação;

• Tratamento dos rejeitos e sua colocação dentro dos critérios técnicos de

aceitação para deposição final em repositórios próximos-à-superficie;

• Deposição dos rejeitos no repositório durante o período operacional;

• Fechamento e recomposição ambiental do sítio do repositório após o período

de controle institucional;

• Controle institucional do repositório fechado até a liberação final do sítio;

o repositório é, portanto, similar a um projeto industrial, para o qual o cálculo

do fundo de responsabilidade se assemelha à análise do fluxo de caixa de um

emprendimento.
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VII.2. A Arquitetura do Sistema de Responsabilidades

o repositório é aqui concebido como uma empresa pública, cuja constituição irá

importar em um investimento inicial do governo, mas que deverá atingir equilíbrio

econâmico-financeiro durante sua operação de forma a não mais depender de recursos

públicos, salvo aqueles relativos à cobertura dos rejeitos históricos, conforme veremos

mais adiante.

No entanto, por ser tratar de um empreendimento independente e auto-suficiente,

nada impede, conceitualmente, que sua implantação seja considerada na modalidade de

empresa de economia mista; com participação majoritária ou minoritária do governo, ou

mesmo empresa privada. O modelo permite, portanto, a análise da viabilidade da

implantação do repositório s'obgestão pública, semi-privada ou privada.

A arquitetura proposta para análise é a já apresentada na Figura IY.3, que

reproduzimos abaixo:

• Regula e fiscaliza o sistema

Gerador (es):

• Gera responsabilidades
• Provê recursos para fundos

Governo:

Empresa Dedicada:

• Administra fundos
• Toma decisão quanto às

ações de resposta
• Desenvolve ações de

resposta

Figura VIl.2: Arquitetura do Sistema de Responsabilidades Considerada para a

Implantação do Repositório
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Esta arquitetura foi escolhida por possuir um número reduzido de agentes e por

ser similar ao modelo espanhol, já conhecido no Brasil. O sistema prevê os seguintes

agentes:

Gerador(es): São os geradores de rejeitos. Em nosso caso correspondem às

usinas nucleares, às instituições que utilizam técnicas nucleares, as instalações públicas

e mesmo à CNEN, que, além de geradora de rejeitos, também é responsável em nome

do estado, pelos rejeitos históricos que detém.

Governo: Corresponde à função de estabelecimento e fiscalização de padrões

técnicos e de segurança para o repositório e do acompanhamento do equilíbrio

econômico-financeiro do fundo de responsabilidades. A CNEN, que já é responsável

pela fiscalização da segurança do repositório, desempenharia, neste modelo, a função de

fiscalização do equilíbrio econômico-financeiro do fundo de responsabilidades, com

vistas a propor ao governo a revisão de tarifas.

Empresa Dedicada: Corresponde à empresa a ser constituída para construir e

operar o repositório. Teria como funções administrar o fundo e empreender as ações de

tratamento e deposição final, além de propor à análise da CNEN um plano anual no

sentido de garantir o equilíbrio econômico-financeiro do fundo. Será denominada, no

restante do texto apenas repositório.

VII.3. As Instalações Físicas do Repositório

o Repositório deverá ser construído em sítio selecionado e escolhido pela

CNEN, de forma a estar capacitado para desempenhar as funções listadas no item VII.I.

Para tal deverá contar no mínimo com as seguintes unidades:

• Unidade de Tratamento de Rejeitos: destinada a prover tratamento aos

rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de radiação encaminhados para o

repositório, de forma a colocá-los dentro dos critérios estabelecidos pela

CNEN para deposição final de rejeitos em repositórios próximos-à

superfície;
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• Unidade(s) de Deposição: uma ou mais unidades, destinadas a prover a

deposição final dos rejeitos após tratamento e acondicionamento durante o

período operacional do repositório;

• Unidade de Controle Ambiental: destinada a realizar o acompanhamento

ambiental da instalação, no sentido de garantir que esta se comporte dentro

do projetado e em conformidade com os critérios de segurança;

• .Unidade de Transporte: destinada a prover o serviço de coleta de rejeitos e

seu transporte até o repositório, para aqueles geradores que não dispuserem

de meios para entregar seus rejeitos diretamente na instalação;

• Unidade de Informação ao Público: destinada a permitir um trabalho

contínuo de informação à população e de aceitação pública do repositório,

mediante visitas à instalação e programas externos de informação;

• Unidade Administrativa: Destinada a prover todo um conjunto de

atividades de apoio administraivo ao funcionamento do repositório.

Vll.4 O Ciclo-de-Vida do Repositório

o Ciclo-de-Vida do repositório estará dividido, basicamente em dois períodos: o

chamado Período Operacional e o Período de Controle Institucional.

O Período Operacional corresponde ao espaço de tempo compreendido entre o

início das operações do repositório e o momento de seu fechamento. Corresponde,

portanto, ao período de tempo em que o repositório efetivamente receberá rejeitos

radioativos. Considerando-se que o repositório atue como uma unidade integrada, capaz

de tratar e dispor rejeitos, os rejeitos poderão chegar à instalação ainda para serem

tratados (como é normalmente o caso dos rejeitos provenientes de ATNs) oujá tratados

e embalados (como é normalmente o caso dos rejeitos provenientes de usinas

nucleares). A duração do período operacional é estimada em função do projeto do
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repositório, levando em consideração o inventário e condicionantes de segurança.

Normalmente se estende por cerca de 30 anos.

O Período de Controle Institucional corresponde ao período após o fechamento

do repositório, em que se realizará controle sobre o sítio com o objetivo de garantir que

o repositório estará se comportando como projetado. Ao final do controle institucional,

se dará a liberação do terreno para uso restrito ou irrestrito. Também definido no projeto

do repositório em função de seu inventário, o período de controle institucional

normalmente se estende por 100 a 300 anos após o fechamento do reposítório.

Nossa escala de tempo possui, portanto, dois momentos de referência. O

momento em que se dará o fechamento do repositório, a que chamaremos tfechamento ou

tfech e o momento em que se dará a liberação do sítio do repositório, a que chamaremos

tliberação ou tlib.

Ao longo destes dois períodos, .a instalação incorrerá em custos e auferirá

receitas, em função de sua operação. O que se busca, neste trabalho é o estabelecimento

de um quadro de análise que permita a contabilização destes custos e receitas e a busca

do equilíbrio entre eles, através da fixação de tarifas adequadas de cobrança pelos

serviços de transporte, tratamento e deposição.

Portanto, nosso modelo irá buscar o equilibrio econômico-financeiro entre

custos e receitas decorrentes da existência do repositório por todo seu ciclo-de-vida.

Este equilíbrio se traduzirá, para cada instante de tempo, pela condição:

Custo Total (t, tliberação)= Receita Total (t, tliberação) (VIL I)

A condição estebelece que, para cada instante de tempo t, o Custo Total

projetado a ser coberto pelo fundo deverá ser igual à Receita Total projetada a ser

auferida pelo fundo. Os fundos específicos normalmente em operação no mundo são

revistos periodicamente (na maioria dos casos, anualmente), no sentido de que seja

garantido este equilíbrio. Da revisão anual dos fundos podem resultar decisões de

elevação ou redução de tarifas unitárias.
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Analisaremos, agora, os diversos itens que compõem o fluxo de Caixa do

repositório.

Vll.S. Análise dos Componentes do Custo Total

o Custo Total é dado pela equação abaixo, em que os custos apresentados no

Capítulo IH são classificados em 5 categorias:

CustOTotal = Custolmplantação + L CustosOperacionais Privados +

L CustosSociais + L CustosControle Institucional +

L CustOSContingenciais + L CustOSGestão

Vll.S.l. Custo de Implantação

(VII.2)

o Custo de Implantação compreende o somatório de todos os custos

relacionados com a posta em marcha do repositório. Envolve custos desde a seleção de

local para a implantação do repositório, estudos de viabilidade, projeto de engenharia,

construção, licenciamento, treinamento de pessoal, até o processo de aceitação pública

do repositório e da unidade de tratamento de rejeitos. Corresponde, em verdade, aos

custos de capital envolvidos na implantação do repositório, podendo ser sintetizados no

Quadro VIL 1 abaixo:

Quadro VIL 1: Custos de Implantação de um Repositório de Rejeitos

Seleção do sítio

Estudo de viabilidade

Aquisição do terreno
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Seleção de um sítio adequado para a
implantação do repositório, segundo normas de
segurança do órgão regulatório

Estudo de viabilidade de implantação do projeto
no sítio selecionado

Aquisição do terreno para implantação do
repositório



Pesquisa & desenvolvimento dos
P&D dos processos de tratamento de rejeitas e
de itens ligados ao projeto do repositório (como

processos barreiras de engenharia)

Projeto de engenharia
Elaboração do projeto final detalhado para
construção do repositório e da unidade de
tratamento de rejeitas

Gerenciamento do projeto
Custo de gerenciamento da implantação do
empreendimento

Acerto do terreno
Movimentação e acerto de terreno para início da
construção do repositório

Suprimentos
Aquisição de materiais e equipamentos para
construção do repositório

Construção civil
Custo das obras civis do repositório

Seleção e treinamento de pessoal
Custo de seleção, contratação e treinamento de
pessoal para operação do repositório

Garantia da qualidade
Custo de garantia da qualidade para os serviços
de construção

Planejamento operacional
Elaboração de procedimentos operacionais para
colocação em marcha da instalação

Licenciamento
Custos envolvidos no licenciamento do
repositório, tais como elaboração de
EINRIMA, Relatórios de Análise de Segurança
e outras exigências dos órgãos regulatórios

Aceitação pública
Custos vinculados à informação ao público e
prestação de esclarecimentos quanto aos risco e
beneficio dos projeto

Comissionamento
Custo de comissionamento dos processos para
colocação em marcha da instalação

Capital de giro inicial
Capital de giro necessário ao início das
atividades

Os Custos de Implantação do Repositório são contabilizados como uma inversão

pontual no instante t = 10 do período de existência do repositório, conforme mostrado na

Figura VII.3 abaixo. Na arquitetura considerada para o sistema de responsabilidades, o

governo deverá cobrir os custos de implantação do repositório.

tfechamento

(t = to)

Figura VII.3: Custos de Implantação do Repositório
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VII.S.2. Custos Operacionais Privados

Os Custos Operacionais Privados são aqueles normalmente observados pelo

proprietário da instalação. No caso do repositório eles estão ligados ao custeio das

atividades operacionais ligadas diretamente aos processos realizados: transporte de

rejeitos, tratamento e embalagem, deposição final, monitoração ambiental, além de todo

um conjunto de custos administrativos necessários à operação da instalação. O Quadro

VII.2 apresenta uma listagem não exaustiva dos custos operacionais privados do

repositório, divididos em Custos Fixos e Variáveis:

Quadro VII.2: Custos Operacionais Privados de um Repositório de Rejeitos

Despesas administrativas em geral

Pagamento de pessoal

Monitoração ambiental

Taxas

Transporte de rejeitos

Tratamento e embalagem de rejeitos

Operação do repositório

Utilidades de processo

Matérias-primas

Os Custos Fixos Operacionais totais do repositório são constituídos pelas

parcelas dos custos operacionais do repositório que independem da quantidade de

rejeito tratado e depositado. Os valores anuais de Custos Fixos Operacionais são

contabilizados de t = 10 até t = tfechamento, conforme mostrado na Figura VIlA. abaixo:
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ttechan"mto tliberação

t=to

Figura VIl.4: Custos Fixos Operacionais

Os Custos Variáveis Operacionais são constituídos pelas parcelas dos custos

operacionais do repositório que são dependentes da quantidade de rejeito tratado e

depositado. Analisaremos, a seguir, cada uma destas parcelas:

Os custos de transporte de rejeitos existirão para aqueles rejeitos que forem

coletados pelo próprio repositório. No caso do gerador de rejeitos assumir a iniciativa de

entregar os rejeitos diretamente no repositório, este custo privado passa ser a

inexistente. O cálculo dos custos de transporte não envolve maiores dificuldades.

Os custos de tratamento e embalagem são dependentes da categoria de rejeito.

Para o efeito deste estudo, os rejeitos a serem colocados no repositório foram divididos

em 4 grupos distintos: rejeitos históricos, rejeitos provenientes de UN (Usinas

Nucleares), rejeitos provenientes de ATN (Aplicações de Técnicas Nucleares) e rejeitos

provenientes de atividades de descomissionamento de instalações. Os rejeitos históricos

são os rejeitos de qualquer origem que já se encontram armazenados em poder da

CNEN no momento da posta em marcha do repositório. O procedimento normal nestes

casos é o governo assumir a responsabilidade pelos rejeitos históricos, salvo iniciativas

como a do Superfimd americano. Em nosso modelo consideraremos que o governo irá

cobrir o passivo ambiental referente a estes rejeitos.

Dentre os rejeitos históricos temos, em sua maioria, rejeitos de ATN. Os rejeitos

de UN, já se encontram normalmente tratados e, caso, atendam à norma de aceitação de

rejeitos estabelecida pela CNEN, não necessitarão de novo tratamento. Os custos de

tratamento destes rejeitos já foram absorvidos por seu gerador como custos privados. Já

os rejeitos históricos de ATN necessitarão de tratamento, devendo estes custos ser

absorvidos pelo fundo inicial de responsabilidade governamental.

Os custos de tratamento dos rejeitos de ATN, sejam eles históricos ou não, são

dependentes, basicamente, do tipo de processo de tratamento adotado, a ser estabelecido

em função de parâmetros como: atividade, volume, meia-vida, forma físico-química e

tipo de emissão.

94



Os rejeitos de descomissionamento têm seus custos de tratamento estabecidos

em função dos mesmos parâmetros dos rejeitos de ATN.

Desta fonna, podemos resumir os critérios para definição de custos de

tratamento no Quadro VII.3.

Quadro VII.3: Custos de Tratamento por Categoria de Rejeitos

........ ......
.... v i,lI ....

Histórico UN - Já realizado Absorvido pe!a geradora
de energia

ATN - f(atividade, volume. meia-vida,
estado físico, forma química, tipo
de emissão)

UN Já realizado.
Absorvido pela geradora de energia

ATN f(atividade, volume. meia-vida, estado físico,
forma química, tipo de emissão)

Descomissionamento f(atividade, volume. meia-vida, estado físico,
forma química, tipo de emissão)

Podemos representar o fluxo de caixa dos custo variáveis operacionais como

apresentado na Figura VII.5.

tliberação

Figura VII.5: Custos Variáveis Operacionais
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VII.5.3. Custos Sociais

Os Custos Sociais representam aqueles custos imputados à sociedade pela

operação do repositório e que normalmente não são percebidos pelo seu operador. No

entanto, dentro de urna perspectiva de custo total, sua consideração é necessária. Estes

custos devem incluir, entre outros, os itens apresentados no Quadro VIlA.

Quadro VlI.4: Custos Sociais de um Repositório de Rejeitos

'r ri·' "
'.'

Cllc;:tfl~n
.. R,

• -,J

Informação à comunidade e aceitação pública

Impacto radiológico do repositório

Compensação por danos a propriedades

Compensação por perdas econômicas

Compensação de efeitos adversos a pessoas

Compensação por danos a recursos naturais

Urna análise mais completa dos custos sociais imputados à comunidade pode ser

realizada a partir do quadro do modelo de impacto sócio-econômico de um repositório

de rejeitos, constante do Anexo B. As técnicas normalmente utilizadas para valoração

das responsabilidades decorrentes de impactos ambientais e sócio-econômicos são

apresentadas no Anexo Ç.

Os custos sociais do repositório, poderão incidir sobre todo o seu ciclo-de-vida,

sendo normalmente mais sensíveis no período operacional. Confonne apresentamos a

seguir na Figura VII.6.

t=to

Figura VII.6: Custos Sociais
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vn.5.4. Custos de Controle Institucional

São os custos referentes ao acompanhamento do sítio após seu fechamento.

Envolvem, entre outros aspectos, a proteção física e a monitoração ambiental. Para

efeito deste modelo, são apropriados como uma parcela fixa anual a incidir de tfechamento

até tliberação, conforme apresentado na Figura VII.7.

t90
tfechamento

tliberação

Figura VII.7: Custos de Controle Institucional .

vn.5.5. Custos Contingenciais

São custos que podem ocorrer em qualquer instante do ciclo-de-vida do

repositório, referentes a ações não previstas, tais como respostas a emergências,

intervenções para controle de emissões, conformidade com novos critérios regulatórios,

compensações por acidentes, compensações sociais não previstas, etc. São apresentados

na Figura VII. 8.

tfechamenlo

t90

Figura VII.8: Custos Contingenciais

vn.5.6. Custos de Gestão

1 tliberação

Correspondem ao custos de gestão dos fundos, envolvendo acompanhamento do

equilíbrio econômico-financeiro, aplicação dos recursos e tomadas de decisão quanto à

sua aplicação. Este valor deve ser considerado no equilíbrio do fundo, podendo ser
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utilizado de diversas formas dependendo da arquitetura utilizada para o sistema de

gerenciamento de responsabilidades ambientais. É considerado um valor maior durante

o período operacional e lUl1 menor no período de controle institucional. São

apresentados na Figura VII. 9.

t==to

Figura VII.9: Custos de Gestão dos Fundos

Vll.6. Análise dos Componentes da Receita Total

De acordo com a condição de equilíbrio do fundo expressa em (VIL I) a Receita

Total deve ser calculada em função do valor do Custo Total para cada instante de

tempo. A Receita Total será calculada a partir das receitas a serem auferidas da

cobrança pelas quatro categorias de rejeitos consideradas no projeto do repositório.

Desta forma:

ReceitaTotal = ReceitaHistórica + L ReceitauNs +

L ReceitaATNs + L ReceitaDescomissionamento

(VIL3)

No sentido de implementar o Princípio do Poluidor Pagador, cada componente

da receita será calculado com base em critérios estabelecidos para que reflitam o custo

total do gerenciamento e deposição final dos rejeitos.

A receita a ser auferida de cada categoria de rejeitos é calculada em função da

cobertura dos custos das operações a serem realizadas sobre cada parcela de rejeitos

daquela categoria. As operações que podem ser realizadas sobre uma parcela de rejeitos

são: transporte, tratamento e embalagem e deposição.
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Neste ponto, toma-se importante discernir entre os custos diretos ou indiretos.

Os custos diretos vinculados a uma categoria de rejeitos são normalmente os custos

ligados ao transporte e ao tratamento e embalagem. São tarefas realizadas diretamente

sobre uma partida de rejeitos a ser depositada no repositório. Os custos indiretos

compreendem todo o conjunto dos custos restantes, vinculados à existência e operação

do repositório e que devem ser cobertos pelas receitas provenientes dos rejeitos. A este

conjunto de custos indiretos, rateados pelas categorias de rejeitos e por cada parcela

unitária a ser recebida, denominamos custos de deposição.

Os custos de deposição correspondem, portanto, para uma parcela de rejeitos a

ser depositada, ao somatório dos itens.de custo apresentados no Quadro VIl.5:

Quadro VII. 5: Custos de Deposição para uma Parcela de Rejeitos

·.rltlitfhlit .ri ,.-
... 'I'

Rateio do Custo de Implantação

Rateio dos Custos Operacionais Fixos

Rateio dos Custos Sociais

Rateio dos Custos de Controle Institucional

Rateio dos Custos Contingenciais

Rateio dos Custos de Gestão

Vale lembrar que os custos de deposição correspondem ao real pagamento pela

utilização da capacidade do repositório. Como o repositório só existe em função da

necessidade de cobertura do passivo ambiental representado pelos rejeitos a serem

depositados, o custo de deposição destes rejeitos deve ser calculado de forma a cobrir

todos os itens de custo vinculados à operação do repositório, com exceção dos custos de

transporte, tratamento e embalagem, que são apropriados diretamente por categoria de

rejeito.
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VII.6.1. Receita Histórica

A Receita Histórica corresponde ao pagamento a ser realizado pelo governo

referente aos rejeitos pré-existentes à implantação do repositório. Estes pagamentos

corresponderão ao parcelamento anual de um fundo a ser calculado para cobrir os itens

abaixo:

• Custo de Transporte dos Rejeitos Históricos

• Custo de Tratamento dos Rejeitos Históricos

• Custos de Deposição dos Rejeitos Históricos

A Receita Histórica, corresponde, sob o ponto de vista do Repositório, ao

pagamento pelo transporte, tratamento e deposição dos rejeitos históricos, a ser

absorvido pelo governo. No entanto, alguns ajustes devem ser feitos, uma vez que o

governo, dentro do modelo adotado, já cobriu o investimento necessário à implantação

do repositório.

A Receita Histórica será composta por três componentes8 com cálculos

diferenciados:

1. Pagamento a ser feito no início do ciclo-de-vida do repositório

correspondente à entrega dos rejeitos históricos no repositório. Este

pagamento será composto de três itens: custo de transporte dos rejeitos

históricos (caso não sejam cobertos por seus proprietários), custo de

tratamento dos rejeitos históricos e custos operacionais fixos. Este pagamento

não irá considerar a parcela referente ao rateio dos custos de implantação,

uma vez que estes já foram plenamente cobertos pelo governo.

o pagamento a ser feito no recebimento dos rejeitos históricos terá, desta

forma, as seguintes parcelas:

8 Os Custos de Deposição dos rejeitos históricos poderiam ser pagos integralmente no momento de
entrega destes rejeitos ao repositório. No entanto, este procedimento não foi adotado por três razões: 1.
Evitar maior dispêndio do governo no início de operação do repositório; 2. Permitir maior estabilidade do
fundo através de pagamentos periódicos do governo; 3. O governo fará jus ao ressarcimento do valor
despendido na implantação do repositório, conforme veremos mais adiante.
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• Custos de Transporte dos Rejeitos Históricos

• Custos de Tratamento dos Rejeitos Históricos

• Rateio dos Custos Operacionais Fixos

2. Pagamento a ser feito por período durante a fase operacional e que será

calculado com as seguintes parcelas:

• Rateio dos Custos Sociais

• Rateio dos Custos Contingenciais

• Rateio dos Custos de Gestão

3. Pagamento a ser feito por período durante a fase de controle institucional e

que será calculado com as seguintes parcelas:

• Rateio dos Custos Sociais

• Rateio dos Custos de Controle Institucional

• Rateio dos Custos Contingenciais

• Rateio dos Custos de Gestão

Vale lembrar que os rejeitos históricos podem englobar rejeitos das três outras

categorias recebidos antes da entrada em operação do repositório, devendo ser feito o

cálculo por categoria, confonne se trate de rejeitos de UNs, rejeitos de ATNs ou rejeitos

de descomissionamento. A Figura VII. 1O abaixo, representa a apropriação das receitas

históricas.
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tfechamento tliberação

Figura VII. 10: Receitas Históricas

VII.6.2. Receita de UNs

A Receita a ser auferida com UNs correponde ao valor a ser pago pela geradora

de energia ao entregar os rejeitos para deposição final no repositório. Normalmente o

tratamento destes rejeitos é realizado no sítio da usina. Caso a empresa geradora deseje

transportar os rejeitos até o repositório esta pagará apenas os custos de deposição. Caso

este deseje que a entidade operadora do repositório realize a coleta de rejeitos esta

pagará os custos de transporte e deposição. O custo de deposição para os rejeitos de

UNs englobará os seis itens apresentados no Quadro VIl.5. A Figura VII. 11 representa a

apropriação das Receitas de UNs.

t90 tfechamento tliberação

Figura VIL11: Receitas de UNs
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VII..6.3. Receita de ATNs

A Receita a ser auferida com ATNs correponde ao valor a ser pago pelas

entidades que utilizam radionuclídeos em aplicações de técnicas nucleares, gerando

rejeitos. O tratamento destes rejeitos será realizado, normalmente, na Unidade de

Tratamento vinculada ao repositório. Caso a entidade deseje entregar os rejeitos

diretamente no repositório, esta pagará apenas os custos de tratamento e deposição final.

Caso a entidade deseje que os rejeitos sejam coletados, esta pagará os custos adicional

de transporte. A Figura VII. 12 representa a apropriação das Receitas de ATNs.

t=l:o tfechamento tliberação

Figura VII. 12: Receitas de ATNs

Vll.6.4. Receitas de Descomissionamento

As receitas a serem auferidas com descomissionamento correpondem ao valor a

ser pago pelas entidades que geram rejeitos a partir das atividades de

descomissionamento. Da mesma forma, caso este rejeitos necessitem de tratamento,

serão cobrados os custos de tratamento e deposição final. Os custos de transporte

incidirão, caso o gerador opte por utilizar o serviço de coleta do repositório. A Figura

VlLI3 representa a apropriação das Receitas de Descomissionamento.

t=to tfechamento tliberação

Figura VII. 13: Receitas de Descomissionamento

103



VII,7. Cálculo do Custo de Deposição

Conforme apresentado, os custos de deposição devem cobrir, por todo o cido

de-vida do repositório, os seis custos que incidem indiretamente sobre as categorias de

rejeitos.

• Custo de Implantação do Repositório

• Custos Operacionais Fixos

• Custos Sociais

• Custos de Controle Institucional

• Custos Contingenciais

• Custos de Gestão

o rateios destes custos por categorias de rejeitos, dada uma capacidade

volumétrica fixa do repositório leva, normalmente, a uma tarifa calculada em função do

volume [Unidades Monetárias/Unidade de Volume].

Esta é, portanto, a tarifa básica de deposição. No entanto, a razão principal da

implantação do repositório é a minimização do risco que os rejeitos imputam à

sociedade. Portanto, esta tarifa volumétrica é normalmente corrigida em função de

fatores adicionais de risco. O risco principal em questão é, sem dúvida, o risco

radiológico. No entanto, critérios de risco químico ou biológico também podem ser

utilizados conforme a natureza do rejeito. Nestes casos, sobretaxas são adicionadas à

taxa básica para responder a estas características.

Para a classificação dos rejeitos por categoria de risco é possível o cálculo de

índices de risco, avaliando a magnitude dos riscos radiológico, químico e biológico.

Para o risco radiológico, uma estrutura para este índice poderia levar em consideração

os fatores envolvidos no caminho de impacto de cada radionuclídeo sobre o ser humano.

A expressão a seguir mostra os principais fatores determinantes do risco radiológico:

Risco radiológico = f (atividade específica, mobilidade, meia-vida, dose gerada)
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Em que:

Atividade específica: corresponde à atividade específica do radionuclídeo

depositado. Quanto maior a atividade específica, maior o risco radiológico;

:Mobilidade: corresponde à capacidade do radionuclídeo de migrar para o meio

ambiente no terreno do repositório. Quanto maior a mobilidade, maior o risco

radiológico;

Meia-vida: corresponde à mensuração do tempo em que o radionuclídeo tem

sua atividade reduzida à metade. Quanto maior a meia-vida, mais longas

implicações radiológicas;

Dose gerada sobre o ser humano: corresponde à dose gerada pela parcela dos

radionuclídeos depositados que, em função dos três fatores acima descritos,

conseguiu migrar para o meio ambiente atingindo o ser humano. A dose gerada é

função, basicamente, de três fatores que descrevem processos distintos:

• Fator de dose de ingestão (estima a dose gerada sobre o ser humano em

função da quantidade ingerida do radionuclídeo)

• Fator de dose de inalação (estima a dose gerada sobre o ser humano em

função da quantidade inalada do radionuclídeo)

• Fator de dose de exposição (estima a dose gerada sobre o ser humano em

função de sua exposição externa ao radionuclídeo)

Quanto maiores os fatores de dose, maior o risco radiológico.

Embora a relação entre estes fatores não seja linear, é possível combiná-los de

forma a estimar um índice de risco por categoria de rejeito, a ser usado para corrigir a

tarifa básica.

É possível também a utilização de sobretarifas por categoria de peso, uma vez

que o peso elevado de uma embalagem de rejeitos não apenas dificulta o seu manuseio

mas também representa um maior comprometimento da estrutura do repositório.
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VIl.S. Equilíbrio Econômico-Financeiro do Repositório

o valor das tarifas a serem cobradas dos geradores de rejeito é fixada em função

do cálculo do equilíbrio econômico-financeiro do fundo, uma vez que a quantidade e a

natureza dos rejeitos gerados irá variar no tempo. Desta forma, o equilíbrio econômico

financeiro do fundo deve ser revisto a cada ano, assim como as tarifas que determinam a

receita a ser auferida.

Durante o Período Operacional, os valores pagos pelos geradores de rejeitos

relativos ao rateio dos custos de implantação do repositório deverão ser retornados ao

governo, que financiou esta implantação. Desta forma, durante o Período Operacional, o

governo pagará ao fundo o rateio dos custos sociais, contingenciais e de gestão e

receberá do fundo o rateio dos custos de implantação recolhidos pelos outros geradores

(como amortização do investimento inicial realizado na implantação do repositório).

Portanto, dependendo dos valores destas parcelas, o governo deverá obter uma receita

líquida a cada ano (período), durante o período operacional. Ao final deste período, pela

lógica do fundo, o governo terá sido ressarcido do custo de implantação do repositório,

com exceção da parcela do investimento correspondente aos rejeitos históricos.

Durante o Período de Controle Institucional, cessarão os recolhimentos dos

geradores de rejeitos, porém o governo passará a pagar a Receita Histórica referente aos

custos de deposição, conferindo maior estabilidade e segurança ao fundo.

O cálculo do equilíbrio do fundo deverá ser refeito a cada ano pela equipe

encarregada da gestão do fundo no repositório, submetendo-o à CNEN e propondo

eventuais correções nas tarifas cobradas.

Estas correções de tarifa podem ocorrer de forma ascendente ou descendente,

conforme a evolução das parcelas que contituem o fundo. Vale lembrar que a

arquitetura aqui proposta é similar à da empresa ENRESA, responsável pelo tratamento

e deposição final de rejeitos radioativos na Espanha. A ENRESA utiliza uma "quota"

cobrada da conta de energia elétrica para capitalização do fundo. O valor inicial da

"quota" (quando do comissionamento do repositório de El Cabril) era de 1,2% da conta

de energia elétrica e, no momento, já caiu para 0,8% com tendência descendente.

A Figura VII. 14 do item VII.9 apresenta um modelo esquemático do fundo de

responsabilidade do repositório.
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Vll.9. o Fluxo de Caixa do Fundo de Responsabilidade do Repositório

t • t
i t i i t t t i t

--.- Custos de Implantação
--.- Custos Fixos Operacionais
~--~- Custos VariáveisOperacionais

Custos Sociais
- Custos de Controle Institucional

....,... - Custos Contingenciais
- Custos de Gestão dos Fundos

-S
~
.~ • •

-. - Receita Histórica
- Receitas de UNs

..-., - Receitas de ATNs
,-- .... - Receitas de Descomissionamento

........ ....
Período Operacional Período de Controle Institucional

Figura VII. 14: Fluxo de Caixa do Fundo de Responsabilidade do Repositório



VII. lO. o Fluxo de Caixa do Governo

Segundo o modelo proposto, o repositório é constituído como uma empresa

pública destinada a colocar os rejeitos radioativos de baixo e médio níveis existentes no

país sob um sistema de responsabilidade ambiental. A empresa, conforme concebida

deverá operar de forma independente e auto-suficiente. O comprometimento do governo

em termos financeiros, se estas condições se verificarem, corresponderá apenas aos

custos de gerenciamento dos rejeitos históricos, quais sejam:

• Custo de Transporte dos Rejeitos Históricos

• Custo de Tratamento dos Rejeitos Históricos

• Custo de Deposição dos Rejeitos Históricos

Se observarmos o fluxo de caixa do repositório sob o ponto de vista do governo,

veremos que estas condições se verificam, conforme ilustrado na Figura VII. 15:

(t = to)

tfechamento tHberação

-. - Custos de Implantação
-.. - Custos de Transporte e Tratamento dos RH + Rateio dos C.O. Fixos
-. - Custos de Deposição dos RH
-+ -Receitas Decorrentes do Pagamento do Rateio dos Custos

de Implantação por UNs, ATNs e Descomissionamento

Figura VIl.15: Fluxo de Caixa do Repositório sob o Ponto de Vista do Governo

As receitas decorrentes do pagamento dos rateios dos Custos de Implantação

pelos geradores de rejeitos de UNs, ATNs e Descomissionamento deverão amortizar o

investimento realizado pelo governo, a menos do rateio destes custos referente aos
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Rejeitos Históricos. Permanecerão, desta forma, apenas os custos de transporte,

tratamento e deposição. No entanto, ainda que ressarcido ao longo do período de

operação do repositório, o governo terá que arcar com o valor do investimento inicial.

Vll.H. Possibilidades de Cooperação com o Setor Privado

o modelo apresentado até este momento considera a implantação do repositório

na esfera governamental. No entanto, mais recentemente, tem-se difundido a utilização

de modelos que possibilitem a cooperação entre as esferas pública e privada.

A arquitetura proposta para o sistema pode ser utilizada para análise da

implantação do repositório sob investimento e gestão privadas. Néste caso, considera-se

para a implantação do repositório, a utilização da abordagem de "Project Finance" que

vem sendo difundida para financiamento de projetos de infraestrutura.

A abordagem de "Project Finance" se aplica ao financiamento de projetos em

que se verifiquem, entre outras, as seguintes condições:

• O projeto se constitua em uma unidade independente, ou seja, que exista de

forma autônoma fora dos balanços de seus acionistas;

• O projeto possua uma demanda estável e garantida, como forma de

mInImIZar rISCOS;

• O projeto tenha um prazo longo de maturação, com o objetivo de

proporcionar rendimentos seguros de longo prazo ao capital investido.

Podemos observar que o projeto do repositório atende a estas três condições. É

uma empresa independente, é a única destinação possível para os rejeitos radioativos de

baixo e médio níveis e a cobrança por sua deposição é prevista em lei, além de o projeto

possuir um prazo longo de maturação.

Neste caso, o investimento necessário à implantação do repositório sena

dividido em cotas, a serem oferecidas a possíveis sócios do empreendimento. A

remuneração dos capitais investidos seria feita mediante uma taxa de retorno ou uma

remuneração fixa pré-estabelecidas, mantido o equilíbrio econômico-financeiro dos

fundos. Todas as outras características do sistema permaneceriam inalteradas.
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Mais de uma dezena de diferentes modelos estão disponíveis para viabilizar a

cooperação entre os setores público e privado (PRICE WATERHOUSE, 1993),

diferindo na maneira pela qual estes setores repartem as responsabilidades, riscos e

recompensas associadas aos projetos. Dentre estes modelos, analisaremos três que

melhor se enquadrariam na arquitetura escolhida para o sistema de responsabilidades

proposto: o Modelo de Franquia Perpétua (Perpetuai Franchise Model), o Modelo

Contrói-Opera-Transfere (Build-Operate-Transfer) e o Modelo Contrói-Transfere

Opera (Build- Transfer-Operate).

A análise de cada modelo é normalmente realizada a partir da resposta às

seguintes perguntas:

• Quem será o responsável pelo projeto e contrução do empreendimento?

• Quem fornecerá os recursos sua implantação?

• Como será obtido o financiamento?

• Quem será o detentor dos ativos do projeto e por quanto tempo?

• Quem operará o projeto e por quanto tempo?

• Quem será o responsável pelos condicionantes ligados à receita do projeto?

Para um projeto implantado na esfera estatal, a resposta a todas estas perguntas

seria o governo. Por outro lado, em um projeto puramente implantado na esfera privada

a resposta seria o empreendedor privado. A cooperação entre as duas esferas tem sido

crescente, em todo o mundo, sobretudo nas áreas de infra-estrutura. É importante notar

se, no entanto, que estas parcerias entre setor público e setor privado não se

caracterizam como monopólios sem regulação. Elas são governadas por contratos

negociados que especificam as responsabilidades de cada setor, impõem os padrões de

segurança estabelecidos pelo setor público, especificam a qualidade dos serviços a

serem prestados e, freqüentemente, determinam a rentabilidade (através da fixação das

tarifas a serem cobradas pelo operador). Estas parcerias também recolhem taxas e

impostos aos governos municipal, estadual e federal, o que não ocorreria se o projeto

fosse integralmente implantado pelo setor público.
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VIl.12. Considerações sobre a Implantação do Repositório no Modelo de Franquia

Perpétua (Perpetuai Franchise Model)

No Modelo de Franquia Perpétua, as entidades privadas financiam e operam o

projeto, sendo detentoras de seus ativos por toda a vida útil do empreendimento. Todo o

financiamento necessário é provido pela entidades privadas. O governo regula os

aspectos de segurança, qualidade dos serviços e cobrança pelos serviços.

Neste modelo, a implantação de repositório seria entregue a um consórcio que

cobriria todo os seus custos de implantação e o operaria por todo seu ciclo-de-vida,

mediante uma remuneração negociada com o setOr público.

A implantação deste modelo traria algumas dificuldades, tais como:

• A identificação de consórcios dispostos a operar o repositório por todo seu

ciclo-de-vida, o que representa um período muito longo, trazendo riscos e

incertezas significativos;

• O cálculo do equilíbrio fundos, uma vez que, após o Período Operacional, o

projeto cessaria a geração de receitas devendo ainda remunerar o consórcio

operador e cobrir os custos de operação por um período de centenas de anos;

• A definição da forma de remuneração do consórcio operador, uma vez que,

tanto a opção de uma remuneração fixa quanto a de uma taxa de retomo

sobre o investimento apresentam dificuldades de cálculo, levando, em função

das incertezas inerentes, à adoção de uma remuneração sobrevalorizada.

Vale lembrar, no entanto, que este modelo se assemelha, de certa forma, ao

adotado pela emprsa ENRESA na Espanha, com a ressalva de esta, apesar de possuir

personalidade privada, ser uma sociedade de economia mista constituída com recursos

públicos e não uma concessionária. A ENRESA é responsável perpétua por todos os

ativos e por todas as responsabilidades ambientais que detém, devendo obter recursos

para fazer frente a estas obrigações por todo ciclo-de-vida do repositório das cobranças

realizadas aos geradores de rejeitos.

O fluxo de caixa do governo na implantação de um modelo de franquia perpétua

para o repositório com uma concessionária privada corresponderia apenas aos custos

dos rejeitos históricos, conforme apresentado na Figura VII. 16 abaixo:
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-.. - Custos de Transporte e Tratamento dos RH
-.. - Custos de Deposição dos RH

Figura VII. 16: Fluxo de Caixa do Repositório sob o Ponto de Vista do Governo

- Modelo de Franquia Perpétua

Os custos de deposição dos rejeitos históricos foram distribuídos por todo ciclo

de-vida do repositório de forma a conferir maior estabilidade ao seu fluxo de caixa e a

não onerar as despesas estatais no momento de entrada em operação da instalação.

VII.13. Considerações sobre a Implantação do Repositório no Modelo Constrói

Opera-Transfere (Build-Operate-Transfer)

No Modelo Constrói-Opera-Transfere, as entidades privadas recebem uma

franquia por tempo detenninado para construírem e operarem o projeto, após o que,

seus átivos revertem novamente para o estado ou para alguma entidade governamental.

Normalmente a transferência de ativos ocorre quando a empresa concessionária auferiu

um retorno sobre seu investimento previamente negociado.

No caso do repositório, considera-se que a empresa concessionária deveria

implantá-lo e operá-lo por todo seu Período Operacional, transferindo-o, em seguida,

para o governo. Esta transferência deveria contemplar o valor presente equilibrado do

fundo financeiro de responsabilidades e o repositório fechado, em perfeitas condições

técnicas.

A remuneração da empresa concessionária seria feita em função de uma taxa de

retomo sobre o investimento previamente acordada e as tarifas a serem cobradas pelos

serviços seriam fixadas de forma a proporcionar este retomo durante o Periodo
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Operacional. O valor residual do fundo no Período de Controle Institucional deveria ser

o suficiente para cobrir suas responsabilidades por todo este período.

A Figura VIL17 a seguir ilustra o fluxo de caixa do governo com o repositório

implantado na modalidade Constrói-Opera-Transfere.
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tfechamento

---.. - Custos de Transporte e Tratamento dos RH
---.. - Custos de Deposição dos RH
.--):t. - Valor Presente Residual do Fundo de Responsabilidades
-~" - Custo dé Operação do Repositório no Período de Controle

Institucional

tliberação

Figura VII. 17: Fluxo de Caixa do Repositório sob o Ponto de Vista do Governo

- Modelo Contrói-Opera-Transfere

Os custos de operação do repositório no Período de Controle Institucional

correspondem ao somatório de Custos de Controle Intitucional, Custos Sociais, Custos

Contigenciais e Custos de Gestão do Fundo, conforme pode ser constatado no item

VII.9.

VII.14. Considerações sobre a Implantação do Repositório no Modelo Constrói

Transfere-Opera (Build-Transfer-Operate)

No Modelo Constrói-Transfere-Opera, as entidades privadas financiam e

controem o projeto. Imediatamente após os testes de aceitação, seus ativos são

transferidos para o governo. Em seguida, um contrato de arrendamento de longo prazo é

estabelecido, dando às entidades privadas o direito de operarem as instalações, mediante

uma rentabilidade pré-acordada. Ao final do período de arrendamento (que no caso do
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repositório deveria corresponder ao Período Operacional), este retomaria

automaticamente, juntamente com o fundo de responsabilidades, para o governo.

O fluxo de caixa deste modelo é igual ao do modelo anterior, sendo apresentado

na Figura VII. 18 abaixo:
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tfechamento

-. - Custos de Transporte e Tratamento dos RH
-. - Custos de Deposição dos RH
---~ - Valor Presente Residual do Fundo de Respnsabilidades
-~" ~ Custo de Operação do Repositório no Período de Controle

Institucional

tliooração

Figura VII. 18: Fluxo de Caixa do Repositório sob o Ponto de Vista do Governo

- Modelo Contrói-Transfere-Opera

Esta modalidade apresenta a vantagem para o setor privado de que os ativos (e

as responsabilidades ambientais por eles representadas) permanecem no setor público,

sendo as entidades privadas responsáveis unicamente pelas atividades operacionais e as

responsabilidades decorrentes destas. Por outro lado, é possível, portanto, que o setor

privado aceite um contrato de arrendamento por uma remuneração menor do que a do

item anterior, uma vez que as responsabilidades envolvidas também são menores.

VII.15. Análise Comparativa entre Alternativas para Implantação do Repositório

Apresentamos, a segUlr, uma análise comparativas entre as 4 alternativas

apresentadas para a implantação do repositório nacional, com base nas respostas às

questões apresentadas no item VII. 12 e em outros aspectos. O Quadro VIl.6 sintetiza

esta análise.

114



......
(J;

Quadro VIL6: Análise Comparativa entre Alternativas para Implantação do Repositório
.1. pelo 'de ....

pelo'"~ "" " , .~ .,. "
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;;",.,<

••••
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< "" "'......." ..",. -. ... "'"""""'" < .... '. .~

Responsável pelo projeto e Governo Consórcio privado Consórcio privado Consórcio privado
construção do empreendimento

Fornecimento dos recursos Governo Participação acionária no Participação acionária no Participação acionária no
para implantação consórcio consórcio consórcio

Obtenção do financiamento Governo Consórcio privado Consórcio privado Consórcio privado

Detentor dos ativos do projeto Empresa pública dedicada Consórcio privado por todo Consório privado durante Governo por todo o ciclo-
e por quanto tempo por todo o ciclo-de-vida do ciclo-de-vida do repositório o período operacional de-vida do repositório

repositório
Governo durante o período Consórcio detém respon-
de controle institucional sabilidades operacionais

durante o período
operacional

Operador do projeto Empresa pública dedicada Consórcio privado por todo Consórcio privado durante Consórcio privado durante
e por quanto tempo por todo o ciclo-de-vida do o ciclo-de-vida do o periodo operacional o período operacional

repositório repositório
Governo durante o período Governo durante o período
de controle institucional de controle institucional

Responsável pelos condicionantes Agência regulatória Agência regulatória Agência regulatória Agência regulatória
ligados à geração da receita do governamental governamental governamental governamental

projeto



Quadro VII.6: Análise Comparativa entre Alternativas para Implantação do Repositório (continuação)

-~

Remuneração dos agentes
operacionais

Detentor das Responsabilidades
Ambientais

Aspectos Legais

Empresa pública dedicada
sem fins lucrativos

Empresa pública dedicada
por todo o ciclo-de-vida do
repositório

A legislação atual permite a
implantação do repositório
pelo setor público sem
necessidade de alterações.

Remuneração fixa atribüida
a Consórcio Privado'

Consórcio privado por todo
o ciclo-de-vida do
repositório

A implantação pelo modelo
de Franquia Perpétua, em
princípio, não é permitida
pela legislação atual, uma
vez que esta prevê que a
responsabilidade legal de
receber e depositar os
rejeitos deva permanecer
com a CNEN por todo o
ciclo de vida do repositório.
Segundo este modelo, estas
responsabilidades seriam
transferidas ao consórcio
privado.

Consórcio' Privado
remunerado por retorno
sobre investimentos no
Período Operacional

Fundo administrado sem
fins lucrativos no período
de controle institucional

Consórcio privado durante
o periodo operacional

Governo durante o periodo
de controle institucional

A implantação por este
modelo, em princípio, não
é permitida pela legislação
atual, uma vez que esta
prevê que a
responsabilidade legal de
receber e deposnar os
rejeitas deva permanecer
com a CNEN por todo o
ciclo de vida do
repositório. Segundo este
modelo estas
responsabilidades estariam
a cargo do consórcio
privado durante o periodo
operacional.

Consórcio Privado
remunerado por retorno
sobre investimentos no
período operacional

Fundo administrado sem
fins lucrativos no período
de controle institucional

Governo por todo o ciclo
de-vida do repositório

Consórcio Privado detém
responsabilidades opera
cionais e responsabilidades
ambientais delas advindas

A implantação por este
modelo, em princípio, é
permitida pela legislação
atual, uma vez que, após
implantado o repositório
pelo consórcio privado,
este seria retornado à
CNEN que permaceneria
como detentora da
responsabilidade legal
pelos rejeitas, tanto no
periodo operacional
quanto no período de
controle institucional.



Quadro VII.6: Análise Comparativa entre Alternativas para Implantação do Repositório (continuação)

.....
!:i

Aspectos Financeiros

Aspectos Gerenciais

Em termos financeiros, a
implantação pelo setor
público possui o
inconveniente de o governo
ter que arcar com o
investimento inicial na
implantação do repositório,
ainda que possa ressarcir-se
deste valor durante o
período de operação.

A implantação pelo governo
não envolve, em princípio,
novos conceitos gerenciais
para o setor público. Dois
aspectos devem, no entanto,
ser colocados em relêvo: [1]
o domínio da metodologia
para avaliação das
responsabilidades
ambientais e o cálculo dos
fundos; [2] a necessidade de
manutenção de
independência institucional
entre órgão executor e órgão
regulatório.

o modelo de Franquia
Perpétua possui o
inconveniente da dificuldade
do cálculo do fundo de
responsabilidades, gerando
tarifas sobrevalorizadas em
função da incerteza inerente
ao fundo e ao fato do
consórcio ter que assumir as
responsabilidades por todo
ciclo-de-vida do repositório.

A implantação pelo modelo
de Franquia Perpétua
envolve dois aspectos
principais: [1] a capacidade
empreendedora envolvida
nas negociações para
transferência de uma
atividade ao setor privado;
[2] a capacidade gerencial
pela agência regulatória de
côntrolar e regular uma
concessionária, o que não é
usual no mercado brasileiro.

o modelo Constrói-Opera
Transfere tem como pré
requisito uma atuação
criteriosa da agência
regulatória no sentido de
garantir que o fundo a ser
revertido para o governo
ao final do período
operacional efetivamente
cubra as responsabilidades
referentes ao período de
controle institucional do
repositório.

A implantação pelo
modelo Constrói-Opera
Transfere envolve os
mesmos aspectos
gerenciais do modelo de
Franquia Perpétua.

o modelo Contrói
Transfere-Opera, possui a
vantagem de gerar tarifas
mais reduzidas de
operação (a serem pagas
ao 'consórcio operador).
Porém possui o
inconveniente de que as
responsabilidades
ambientais permanecerem
com o governo por todo o
ciclo-de-vida do
repositório.

A implantação pelo
modelo Constrói
Transfere-Opera envolve
os mesmos aspectos
gerenciais do modelo de
Franquia Perpétua.

I , , I 1---

Aspectos Técnicos Os aspectos técnicos
envolvidos são os mesmos
para os quatros modelos.

Os aspectos técnicos
envolvidos são os mesmos
para os quatros modelos.

Os aspectos técnicos
envolvidos são os mesmos
para os quatros modelos.

Os aspectos técnicos
envolvidos são os mesmos
para os quatros modelos.



Vll.16. Considerações Finais

Estudo Comparativo entre o Sistema de Responsabilidades Proposto e o Sistema

Adotado pela Empresa ENRESA na Espanha

o sistema de responsabilidades aqui proposto é similar, em sua estrutura, ao

sistema espanhol, que tem como base a empresa estatal ENRESA. Neste ponto,

traçaremos um paralelo entre o sistema adotado pela ENRESA e pelo sistema

apresentado, considerando a implantação do repositório como empresa pública.

Quadro VII.?: Análise Comparativa ENRESA X Repositório Nacional

(" " FNI<H'A,
\ ..... ••••

...; ....
_._~. L

"" ... -.. --;..,. Ú-I' _..-
J

1. Quanto à gestão dos Fundos centralizados na Fundos centralizados na

fundos empresa empresa

2. Quanto à gestão das Responsabilidades Responsabilidades

responsabilidades transferidas para a transferidas para a

empresa dedicada empresa dedicada

3. Quanto à cobertura Tratamento, deposição Tratamento e deposição

dos fundos final de rejeitos e final de rejeitos

descomissionamento

4. Quanto à foma de Tarifas para rejeitos de Tarifas para rejeitos de

capitalização dos ATNse UNs, ATNse

fundos decomissionamento; descomissionamento

"quota" para rejeitos de

UNs

5. Quanto à fiscalização Plano anual submetido Plano anual submetido à

dos fundos ao Ministério da CNEN

Indústria e da Energia

6. Quanto à natureza Custos privados Custo total

dos custos

considerados
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Considerações sobre a Aplicação do ]v/odeio à Realidade Brasileira

o modelo apresentado não se destina à aplicação direta à realidade brasileira.

Caracteriza-se, sobretudo, como um ensaio de desenvolvimento de um sistema de

gerenciamento de responsabilidades ambientais utilizando as bases apresentadas.

Apresentamos, a seguir, algumas considerações sobre a aplicação do modelo à

realidade nacional.

• O manuseio de materiais nucleares no Brasil é estabelecido como monopólio

da União.

A Lei 4.118, de 27 de agosto de 1962, dispõe sobre a politica nacional de

energia nuclear, cria a Comissão Nacional de Energia Nuclear e dá outras

providências.

A Lei 6.189, de 16 de dezembro de 1974, altera a Lei 4.118, especificando

que a União irá exercer o monopólio de que trata o artigo ( da Lei 4.118,

por meio da CNEN, como órgão superior de orientação planejamento,

fiscalização e de pesquisa científica e por meio da NUCLEBRÁS e de suas

subsidiárias como órgãos de execução. No artigo 3 da referida Lei (6.189)

fica estabelecido que, para o exercício de sua competência, a CNEN operará

diretamente ou através de instituições por ela constituídas, podendo, ainda,

observada a legislação pertinente:

I - contratar serviços de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas;

II - celebrar convênios;

III - firmar contratos no País ou no estrangeiro para financiamento de suas

atividades, mediante autorização do poder executivo;

IV - conceder recursos e auxílios.

A Lei estabelece ainda que a CNEN deverá ter participação majoritária na

direção das instituições que vier a criar.
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Por fim, a Lei 7.781, de 27 de junho de 1989, dá nova redação aos artigos 2,

10 e 19 da lei 6.189/74, reiterando como competência da CNEN a recepção

e o depósito de rejeitos radioativos.

Em face desta legislação, e em uma análise preliminar, poderíamos afirmar

sobre os 4 modelos apresentados para a implantação do repositório de

rejeitos:

(1) Implantação pelo Setor Público: É possível pela legislação atual,

devendo a CNEN ser acionista majoritária na instituição que vier a.ser

criada;

(2) Implantação pelo Modelo de Franquia Perpétua: Não é possível pela

legislação atual, uma vez que importaria na transferência a uma

instituição privada de uma competência legal da CNEN;

(3) Implantação pelo Modelo Constrói-Opera-Transfere: É

aparentemente inviável pela legislação atual, uma vez que importaria na

transferência a uma instituição privada de uma competência legal da

CNEN durante o período operacional do repositório;

(4) Implantação pelo Modelo Constrói-Transfere-Opera: É

aparentemente viável em face da legislação atual, uma vez que a

responsabilidade legal da CNEN estaria preservada por todo o ciclo-de

vida do repositório. Em realidade, a aplicação deste modelo

corresponderia, em termos de responsabilidades, à contratação pela

CNEN dos serviços de um consórcio para construir e operar o

repositório, com a ressalva de que o investimento inicial seria coberto

pelo consórcio para ressarcimento durante o período operacional.

• A cobrança pela deposição final dos rejeitos, prevista no sistema de

responsabilidades, impactaria, sob condições normais, a tarifa energética

cobrada do consumidor final. No entanto, o custo de geração nucleoelétrica

no Brasil se situa atualmente muito acima do custo médio de geração do

restante do sistema elétrico, sendo esta diferença absorvida pelo governo sob

forma de subsídio. A cobrança pela deposição dos rejeitos iria onerar um

custo de KWh que já não é economicamente viável em função da escala das
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atividades de geração nuc1eoelétrica no país. Entretanto, um dos conceitos

subjacentes à constituição de fundos ambientais, tomando como base a

própria regulação econômica, está na correta apropriação de custos

ambientais e sua cobrança aos agentes que originaram estes custos. É

fundamental, portanto, que a concessionária de energia elétrica arque com

esta despesa, ainda que mediante repasse de recursos do governo. Apesar do

equilíbrio econômico-financeiro da atividade de geração nucleoelétrica no

país ser ainda de dificil consecução, o equilíbrio do fundo de

responsabilidades e a implantação do Princípio do Poluidor Pagador são

pilares do sistema e devem ser preservados. Por outro lado, a ap~ópriação do

custo total da geração nucleoelétrica representará a internalização dos custos

ambientais referentes ao rejeitos na concessionária de energia, influindo na

tomada de decisões futuras quanto à ampliação do parque gerador

nucleoelétrico, além de dar a real dimensão da escala que tem que ser

implantada para que o ponto de equilíbrio seja atingido;

• A recém-editada lei 9.765, de 17 de dezembro de 1998, estabelece a

cobrança de R$ 5.000,00 pela deposição final de cada metro cúbico de

rejeito radioativo de baixo e médio níveis de atividade. São desconhecidos os

critérios utilizados para o cálculo deste valor. No entanto, a implantação de

um modelo de equilíbrio econômico-financeiro como o aqui proposto

importaria na revisão destes cálculos e sua re-edição anual à medida que o

fundo fosse recalculado. Também seria importante, no sentido da

implantação do Princípio do Poluidor Pagador, o estabelecimento de taxas

diferenciadas em função dos riscos (radiológico, biológico, químico) e

mesmo do peso do embalado.

• A CNEN, além de responsável pelo recebimento e guarda dos rejeitos

radioativos no Brasil, é também geradora de rejeitos, em função do

desenvolvimento de suas próprias atividades. Seria recomendável, portanto,

como uma medida preliminar à implantação de um fundo de

responsabilidades para a área de rejeitos em todo o país, a constituição de um

fundo preliminar sob administração da CNEN para o qual seriam

canalizados:
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• os recursos arrecadados pela aplicação da lei 9.765, vinculados ao

recebimento de rejeitos;

• os recursos a serem recolhidos pela CNEN em função da geração de seus

próprios rejeitos;

A criação deste fundo representaria a semente do fundo definitivo a ser

implantado quando da construção do repositório, uma vez que seu valor

corresponderia a parte do pagamento a ser incorrido quando da transferência

dos rejeitos históricos para deposição final.

Esta medida teria como objetivo minimizar o atual processo de geração de

passivos ambientais de rejeitos radioativos a descoberto atuamente em curso

no país.

• Por fim, vale ressaltar que a arquitetura proposta para o sistema de

responsabilidades prevê para a CNEN as funções de regulação e fiscalização

do sistema. Estas funções envolvem não apenas o estabelecimento de

padrões técnicos mas o acompanhamento e a fiscalização do fundo, bem

como a aprovação das tarifas propostas pela empresa dedicada e seu

encaminhamento para aprovação pelo governo federal. Desta forma, a

CNEN estaria complementando suas atividades historicamente realizadas de

regulação técnica e definição de padrões de segurança, com funções de

regulação econômica, colocando a autarquia plenamente na condição de

Agência Regulatória Estatal.
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vrn. CONCLUSÕES E EXTENSÕES

Este trabalho se originou da intenção de analisar a viabilidade econômica de

uma solução para deposição final dos rejeitos radioativos de baixo e médio níveis de

radiação gerados no país.

Tomando como ponto de partida o modelo implantado na Espanha, em uma

primeira avaliação este se mostrou inadequado, por duas principais razões: (l) utilizava

o sistema de "quota", cobrada sobre o valor da energia gerada, como forma de financiar

a deposição final dos rejeitos, enquanto o modelo brasileiro apontava para cobrança

mediante tarifa por parcela de rejeito depositada; (2) utilizava um conceito restrito de

custo (custos privados) enquanto os modelos mais recentes apontavam para a utilização

do conceito de custo total.

Esta constatação levou à adoção de uma nova postura, no sentido da ampliação

da análise com vistas à identificação de outras soluções possíveis para o

equacionamento econômico-financeiro do repositório de rejeitos. Foi identificado, neste

processo, que os fundos para cobertura financeira de rejeitos se constituíam em casos

particulares de sistemas mais amplos e conceitualmente mais evoluídos em implantação

em diversos setores de atividades. Estes sistemas diferiam em seus componentes e em

suas arquiteturas, ou seja, na forma como estes componentes se encontravam

articulados. No entanto, podia-se identificar funções de caráter técnico, financeiro,

gerencial e legal que todos estes sistemas teriam que contemplar no sentido de atingir

seus objetivos. Foi elaborado, portanto, o conceito de sistema de gerenciamento de

responsabilidades ambientais, como instrumento capaz de articular os aspectos

anteriormente citado no sentido da cobertura das responsabilidades ambientais.

Nosso esforço passou a focalizar, desta forma, a identificação e discussão das

bases para desenvolvimento destes sistemas, cujo delineamento se configurava como

pré-requisito fundamental para o desenvolvimento futuro de um sistema adequado à

realidade nacional e à área de rejeitos radioativos.

Os conceitos identificados, analisados e discutidos foram utilizados para o

desenvolvimento de um modelo de sistema de responsabilidades que, em princípio,

articula todos os elementos necessários ao equacionamento da questão da deposição

final dos rejeitos radioativos no país, incluindo o equilíbrio econômico-financeiro do

empreendimento do repositório. Neste processo:
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• Foi identificado o significado econômico da cobrança pela deposição final

dos rejeitos radioativos como elemento de regulação de mercado,

internalizando as externalidades que eles em última análise representam e

levando a uma melhor alocação dos recursos da sociedade. Foram analisados

os diferentes paradigmas econômico-ecológicos que podem ser implantados

em função da amplitude da análise considerada no cálculo do valor a ser

cobrado. Os conceitos desenvolvidos e implantados passaram a considerar

como referência a abordagem do gerenciamento do meio ambiente, como

abordagem mais moderna atualmente em utilização mundialmente, uma vez

que a abordagem do eco-desenvolvimento ainda se encontra primordialmente

no campo da pesquisa acadêmica;

• Foi discutido o conceito de custo total das organizações como critério

necessário a uma mais perfeita internalização dos reflexos ambientais e

sócio-econômicos das atividades produtivas, o que é objetivo dos sistemas de

responsabilidades ambientais. Foram discutidas suas bases para aplicação no

projeto do repositório nacional de rejeitos;

• Foi introduzido o conceito de sistema de gerenciamento de

responsabilidades ambientais e discutido o seu desenvolvimento mediante

implantação de fundos financeiros de responsabilidade e de sua articulação

com instrumentos legais, técnicos e gerenciais;

• Foi discutida a questão das responsabilidades ambientais do setor nuclear,

como um dos setores pioneiros na implantação de sistemas de

responsabilidades ambientais e identificados elementos norteadores para o

desenvolvimento de um sistema aplicável ao repositório nacional de rejeitos;

• Foi apresentado um diagnóstico da situação atual da questão dos rejeitos

radioativos no país, identificando-se a necessidade de implantação do

Repositório Nacional de Rejeitos Radioativos como solução técnica

reconhecida para a promoção da deposição final do inventário dos rejeitos
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históricos existentes no país, bem como daqueles a serem gerados nos

próximos 30 anos;

• Por fim, todos estes elementos foram articulados na concepção de um

sistema de responsabilidades vinculado a um repositório fictício que, no

. entanto, abrigaria um inventário similar ao existente no país. Foi analisada a

constituição do fundo de cobertura, com características destinadas a

possibilitar a implantação do Princípio do Poluidor Pagador, bem como

garantir seu equilíbrio econômico-financeiro no longo prazo. A partir da

concepção do repositório corno empresa pública, foi considerada sua

implantação pelo setor privado, em três diferentes modalidades:

• o Modelo de Franquia Perpétua

• o Modelo Constrói-Opera-Transfere

• o Modelo Constrói-Transfere-Opera

Foram comparadas e discutidas as implicações da utilização de cada um dos

modelos, concluindo-se que, em face à legislação atual, apenas a implantação pelo setor

público ou a utilização do modelo Contrói-Transfere-Opera se configuram como

alternativas viáveis.

O presente trabalho coloca, portanto, à disposição dos agentes interessados no

desenvolvimento de sistemas de responsabilidades ambientais os principais conceitos e

as mais importantes ferramentas necessárias a este desenvolvimento em diferentes

arquiteturas.

O ensaio realizado de aplicação das bases a um repositório fictício de rejeitos

demonstrou não apenas a pertinência dos conceitos discutidos mas também, em uma

primeira abordagem, a própria viabilidade do empreendimento do repositório na

arquitetura para ele proposta. No entanto, no sentido de aprofundar o trabalho aqui

desenvolvido e de possibilitar a escolha do modelo mais adequado para a implantação

do repositório, torna-se necessário o desenvolvimento de um estudo de viabilidade

completo de um sistema de responsabilidades aplicável a um repositório real. Para tal,

algumas linhas de trabalho podem ser sugeridas:
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[l] Em termos dos condicionantes legais para a implantação do repositório seria

necessária a análise da legislação ambiental nacional, objetivando identificar os

instrumentos vinculados ao reconhecimento das responsabilidades ambientais existentes

na legislação nacional. Da mesma forma poderia ser estudada uma flexibilização do

texto constitucional no sentido de possibilitar a implantação do repositório pelo setor

privado. Ainda em termos legais, e considerando a implantação do repositório pelo setor

privado, haveria a necessidade de um detalhamento do arcabouço jurídico necessário à

implantação dos três modelos de c06peração setor público-setor privado apresentados~

[2] Em termos de modelagem econômico-financeira, salvo em situações

especiais (como no modelo de franquia perpétua), o cálculo do fundo não apresenta

maiores dificuldades, podendo ser operacionalizado com modelos de matemática

financeira conhecidos e, portanto, não apresentados aqui. No entanto, a ciência atuarial

dispõe de modelos mais sofisticados, capazes de incorporar dimensões como

probabilidades de eventos e riscos cuja utilizanção para o cálculo do sistema de

responsabilidades representaria um refinamento. A questão do valor de taxa de desconto

a ser utilizada (taxa de mercado X taxa social), é também um tema a merecer maior

aprofundamento~

[3] Os condicionantes técnicos são os que mais oportunidades de

desenvolvimento apresentam. Para viabilizar um cálculo preliminar dos fundos,

associado à definição de tarifas básicas de deposição, são necessários: o

desenvolvimento do projeto básico de engenharia do repositório (instalação de

deposição), incluindo a definição dos processos de tratamento de rejeitos a serem

implantados, bem como o desenvolvimento dos projetos básicos destes sistemas. Sem

estes estudos, ligados à engenharia do processo, toma-se impossível a determinação de

itens fundamentais para o cálculo do fundo, tais como o valor do investimento inicial e

os custos de tratamento das diferentes categorias de rejeitos.

[4] Para finalizar seria interessante a análise de sistemas de responsabilidades

ambientais em implantação em outros setores além do nuclear, sobre os quais pouca

informação foi obtida, com vistas à identificação de características divergentes das aqui

apresentadas.
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Um aspecto importante da implantação dos fundos ambientais está ligado à

incerteza inerente às metodologias disponíveis para avaliação das responsabilidades

ambientais e para ocá1culo dos fundos. É importante ter-se presente, no entanto, que os

fundos representam uma tentativa de retirar da sociedade um ônus que historicamente

tem recaído sobre ela. Desta forma, mesmo que, ao final do período de existência do

fundo, algum valor residual tenha que ser coberto pelo governo, tal fato não

representará o insucesso da implantação do fundo, mas sim o sucesso da internalização

da maior parte de um passivo ambiental.

Com a realização deste trabalho, acreditamos ter contribuido para a solução da

questão da deposição final do inventário de rejeitos radioativos hoje existente no país,

mediante delineamento das bases para o desenvolvimento de sistemas de gerenciamento

de responsabilidades ambientais e da concepção de um sistema capaz de proporcionar

cobertura técnica, legal, financeira e gerencial a um .passivo ambiental hoje a

descoberto.
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ANEXO A: Ótimo de Pareto9

o italiano Vilfredo Pareto fonnulou, no início deste século, a regra segundo a

qual toda mudança que não prejudica ninguém e que melhora a situação de certos

indivíduos(segundo sua própria estimativa) deve ser considerada como uma melhoria.

Pode-se dizer que o bem-estar aumenta se uma modificação da repartição dos

fatores ou dos produtos melhora a situação de pelo menos uma pessoa, sem modificar a

dos outros, e que o bem-estar diminui se uma mudança deteriora a situação de uma só

pessoa sem modificar a dos outros.

Mas, já que os níveis individuais de satisfação não podem ser comparados, as

mudanças que melhoram a situação de certas pessoas e que deterioram a situação de

outras hão podem ser julgadas em tennos de ótimo. Tudo o que se pode então adiantar é

que o ótimo não é atingido enquanto todas as melhorias possíveis, que a .ninguém

prejudicam, não forem efetuadas. A repartição dos produtos entre os consumidores

corresponde a um ótimo se toda redistribuição destes produtos conduz a uma redução de

satisfação experimentada por um só consumidor. Do mesmo modo, a produção é ótima

se toda redistribuição dos fatores nas empresas, ou entre as empresas, conduz à

diminuição do volume da produção de uma só empresa ou à redução da quantidade

fabricada de um só produto.

No caso da repartição dos fatores disponíveis entre as diferentes produções,

podemos demonstrar que tal repartição é ótima quando as taxas de substituição técnica

entre fatores são as mesmas em todas as produções.

Suponhamos uma economia na qual só dois produtos, X e Y e dois fatores de

produção, A e B, existam. Sejam ao e bo as quantidades disponíveis totais de A e B, a] e

b] as quantidades usadas na produção do bem X e a2 e b2 as quantidades usadas na

produção do bem Y.

As funções de produção das empresas que fabricam X e Y podem ser

representadas por:

9 Extraído de LECAILLüN (1975).

X = f] (a],b])

Y = f2(a2,b2)
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o problema colocado ainda é o de se obter o máximo da quantidade x produzida

do bem X sem provocar redução da quantidade y do bem Y, isto é, obter o máximo de x

nas condições:

Yo, ao e bo sendo constantes.

A maximização de x advém se tivermos:

ax ôy
Oal oa2

ax=ôy
-- -
ob l ob2

(A2)

(A3)

Explicando melhor, a utilização dos dois fatores A e B é ótima se o rendimento

de suas produtividades marginais fisicas é o mesmo na produção de X e na produção de

Y. Se a igualdade não é respeitada, será vantajoso proceder a uma transferência de

fatores de uma produção para outra; se, por exemplo, o primeiro rendimento é mais

elevado do que o segundo, A será relativamente mais eficaz do que B para produzir X;

haverá agora interesse em transferir uma certa quantidade A para a produção de X,

retirando-se da produção de Y, e em transferir, em sentido inverso, uma certa

quantidade de B da produção de X para a de Y.

Sabe-se, aliás, que o empresário racional que procura obter o máximo de sua

produção deve igualar o rendimento das produtividades marginais aos rendimentos dos

preços dos fatores correspondentes. Ora, em regime de concorrência perfeita, o preço

de cada fator é único e este preço não pode ser modificado por uma variação da

quantidade pedida por um empresário individual.

Denominando-se Pa o preço do fator A e Pb o preço do fator B, tem-se para o

equilíbrio:
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àx ôy

8a1 Pa 8az
àx_ = Pb = ôy

8b1 8bz

(A.4)

A condição para uma repartição ótima dos fatores entre as diferentes produções

é, pois, preenchida em regime de concorrência perfeita.
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ANEXO B: Modelo de Impacto Sócio-Econômico do Projeto de um Repositório de

Rejeitos Radioativos

A avaliação do impacto sócio-econômico de um repositório de rejeitos envolve a

consideração de uma grande variedade de efeitos sobre a comunidade que abrigar o

repositório, devendo-se proceder a uma investigação criteriosa dos mesmos e do seu

interrelacionamento.

Para tal fim alguns modelos estão disponíveis, que tomam como base um quadro

geral de impactos a serem investigados e propõem para cada impacto potencial um

conjunto de abordagens e técnicas com vistas à sua avaliação.

O modelo proposto por LEISTRITZ e MURDOCK (1983) utiliza como quadro

geral de análise um conjunto de impactos potenciais classificados em dois grandes

grupos: os impactos do tipo padrão e os impactos do tipo especial.

São considerados impactos do tipo padrão aqueles que se aplicam a qualquer

projeto de grande porte, independentemente de se tratar de um projeto na área nuclear.

Já os impactos especiais são aquele que podem surgir em função de se tratar de um

projeto da área nuclear e, em particular, de um repositório de rejeitos.

Os impactos potenciais são normalmente divididos em cinco categoria:

• Impactos sobre a economia e sobre os negócios;

• Impactos demográficos;

• Impactos sobre os serviços à comunidade;

• Impacto fiscal e sobre o governo;

• Impacto social;

Os Quadros B.I. e B.2. apresentam os principais aspectos a serem considerados

para a avaliação do impacto sócio-econômico de um repositório de rejeitos. O Quadro

B.I. trata dos impactos do tipo padrão e o Quadro B.2. os impactos do tipo especial.
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Quadro B.I.: Impactos Potenciais do Tipo Padrão

r T

r Llrrlpakct()s ;'Potenclals. n . ..1_:<
.l U.U!C1V

Econômicos I Negócios

Demográficos

Serviços à Comunidade

• Alteração do níveis locais de emprego

• Altaração dos níveis salariais

• Altaeração dos níveis de vendas do comércio

• Alteração do custo-de-vida

• Surgimento de novos negócios

• Maior competição por empregos

• Maior competição por recursos

• Possíveis perdas econômicas após o

fechamento do repositório

• Elevação do valor da terra em decorrência do

crescimento econômico

• Alterações na forma de uso da terra

• Aumento da população em decorrência da

atração de novos trabalhadores e de migração

• Alteração da distribuição geográfica da

população

• Alteração dos padrões etários, de renda e

educacionais da população

• Elevação quantitativa da demanda por serviços

• Demanda por pessoal mais especializado

• Melhoria das instalações e treinamento do

pessoal

• Elevação dos custos dos serviços

• Melhorias das estradas de rodagem e de ferro

• Aumento da demanda por moradia
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Fiscais / Governamentais

Sociais

• Receitas adicionais de impostos sobre vendas

• Pagamentos adicionais do governo à

comunidade

• Elevação do imposto sobre propriedades

• Elevação do custo dos servIços da

comunidade

• Reestimativa dos valores das propriedades

• Percepção de alterações na qualidade de vida

• Incremento nos problemas sociais

• Conflitos de valor entre residentes novos e

antigos

• Interação mais formalizada entre residentes

.• Surgimento de novas lideranças na

comunidade

• Participação maIS ativa do público no

desenvolvimento do sítio

• Efeitos psicológicos afetando qualidade de

vida
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Quadro B.2.: Impactos Potenciais do Tipo Especial

Y . Ylmlpac:tos ~Poltenclals
L

Econômicos / Negócios

Demográficos

Serviços à Comunidade

Fiscais / Governamentais

Sociais

• Alterações na legislação federal para o uso da

terra - perda de terras agriculturáveis,

florestas ou recreacionais

• Competição por fontes de água - residências

X agricultura X repositório

• Possível falta de crescimento secundário dos

negócios

• Redução do valor das terras adjacentes

• Restrições ao uso das terras adjacentes

• Falta de crescimento secundário da

população

• Migração de trabalhadores especializados

• Migração de residentes em decorrência da

percepção de perda da qualidade de vida

• Necessidade de planos de resposta a

emergências

• Necessidade de tratamentos especiais de

saúde (pessoal e instalações) para tratar

possíveis vítimas de exposição à radiação

• Custos adicionais associados ao transporte de

materiais nucleares

• Propriedade federal do sítio do repositório,

sem cobrança de taxas pela instalação

• Perda de receita fiscal de produtos agrícolas

produzidos em terras federais

• Depreciação do valor da terra

• Percepção de risco à saúde e segurança pela

presença de materiais radioativos

• Percepção pública de imperfeições no
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processo de seleção de sítio

• Elevação do nível de tensão ("stress") da

comunidade

• Preocupação com o legado a gerações futuras
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ANEXO C: Abordagens e Técnicas para Avaliação Econômica de

Responsabilidades decorrentes de Impactos Ambientais e Sócio

Econômicos

Basicamente, o estudo ambiental com base econômica tem por objetivo

intemalizar os efeitos ambientais de forma a incorporá-los à análise financeira do

empreendimento. Assim sendo, busca-se avaliar os custos e benefícios sociais

decorrentes dos reflexos da implantação do projeto sobre o meio ambiente e sobre a

sociedade, expressando-os em uma unidade familiar de medida: seu valor monetário.

Nen: todos os efeitos ambientais e sócio-econômicos podem ser, na prática,

avaliados em termos monetários. Em alguns casos há falta de informações técnicas

sobre os impactos, em outros a avaliação econômica é dominada por considerações

éticas que dificultam sua mensuração, como no. caso do valor da vida humana. No

entanto, aql,1eles itens que realmente não possam ser avaliados devem ser incorporados à

análise de forma descritiva, na ponderação final de custos e benefícios.

O processo de avaliação de impactos ambientais de projetos e instalações segue

normalmente a abordagem do Caminho de Impacto, conforme ilustrado abaixo:

Estágio do Caminho de Impacto Modelagem

(1)

(2)

(3)

(4)

Projeto, Tecnologia
ou Fonte de Impacto

I... Fator de Emissão
I'",.

Carga (Liberação)

L.o Modelo de Dispersão
I'"
~r

Distribuição de
Concentrações no MA

Função de Resposta

Impacto

" " ... ....
,.., ...~. •,vIVII~\.<:U 1<;1

,.

<

Figura C.l.: A Abordagem do Caminho de Impacto
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A malOr parte dos esforços na avaliação de impactos ambientais ocorre

normalmente nas três etapas iniciais do fluxograma apresentado, sendo a avaliação do

dano realizada normalmente de forma subjetiva. Nossa ênfase neste ponto deverá

centrar'"se nas etapas 4 e 5, trazendo a questão do impacto ambiental para um

denominador comum (valoração em termos monetários) a partir do qual possa ser

incorporada a modelos econômico-financeiros, tais como modelos de avaliação da

rentabilidade de projetos ou de cálculo de fundos de responsabilidade ambiental.

Os impactos sócio-econômicos são avaliados a partir de modelos de impacto

regional de projetos. Um exemplo de quadro geral de análise deste tipo de modelo foi

fornecido no Anexo B. Outros modelos encontram-se disponíveis em códigos de

computador, de forma a que os impactos cruzados entre efeitos sócio-econômicos

possam também ser analisados, no sentido de delinear um ou mais cenários gerais de

impacto.

De qualquer forma, tanto no caso dos impactos ambientais quanto nos sócio

econômicos, ao final da análise, um conjunto de impactos estará identificado para

posterior valoração com vistas à avaliação do dano gerado em termos monetários.

Passaremos agora à análise das abordagens disponíveis para valoração de

responsabilidades decorrentes de impactos ambientais e sócio-econômicos.

C.I. Abordagens e Técnicas Utilizadas para Avaliação Econômica de

Responsabiliades Decorrentes de Impactos Ambientais e Sócio-econômicos

Encontra-se disponível um conjunto de abordagens para valoração em termos

monetários de responsabilidades decorrentes de impactos ambientais e sócio

econômicos. Em cada uma das abordagens diversas técnicas são utilizadas para análises

pontuais e específicas. Não existe, no entanto, um elenco exaustivo e completo de

técnicas associadas a aplicações específicas. Cada abordagem ou técnica possui

potencialidades e deficiências que devem ser pesadas pelo empreendedor no curso da

análise. É comum a associação de técnicas, realizada de forma tal que as deficiências de

um técnica sejam compensadas pelas potencialidades de outra. Da mesma forma, não

existe um roteiro para aplicação das abordagens e técnicas disponíveis. No item C.2 são

apresentados os resultados de um projeto de pesquisa empreendido pela Agência
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Ambiental Norte-americana (EPA) que lista as técnicas mais utilizadas para cada tipo de

situação a ser avaliada.

As abordagens existentes para avaliação de impactos ambientais e sócio

econômicos pode ser enquadradas nas categorias apresentadas a seguir:

Análise de Dados Históricos: Envolve a análise estatística de dados históricos

sobre o custo e/ou a ocorrência de eventos de impacto ambiental e sócio-econômico e

suas conseqüências.

Opiniões de Especialistas: Utiliza o julgamento balizado de especialistas em

diversas áreas: engenharia, direito, biologia, etc. O julgamento de engenheiros pode ser

utilizado para a identificação de ações ligadas à comforrnidade com regulações e com

remediação ambiental e para a estimativa da probabilidade de liberações acidentais. O

julgamento de advogados pode ser utilizado para avaliar as bases legais para

responsabilização de danos ambientais, o que pode influenciar em sua valoração e o

julgamento de biólogos pode ser útil na avaliação de respostas potenciais de seres vivos

e seus ecossitemas aos agentes impactantes.

Estimação através de Custos de Engenharia: Estima o custo através da

identificação sistemática dos itens necessários à implementação de ações destinadas a

evitar impactos ou de remediar impactos ocorridos.

Técnicas de Análise de Decisão: Técnicas corno árvores de falhas, distribuições

de probabilidades, analise de risco, etc, são utilizadas diretamente ou para estruturação

da opinião de especialistas, no sentido da estimação da incerteza inerentes às valorações

realizadas. O objetivo, neste caso, é o de explicitar uma série de valores estimados e

suas probabilidades de ocorrência.

Modelagem: Coloca sob forma de equações ou sistemas de equações um

conjunto de dados obtidos experimentalmente ou a partir de julgamentos de

especialistas ou de análise histórica, procurando derivar expressões quantitativas para

liberações de agentes poluidores, transporte no meio ambiente, interação com os

ecossistemas e suas conseqüências.
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Técnicas de Cenários: São utilizadas para estimar possiveis situações futuras a

partir da situação presente. O processo de desenvolvimento de cenários representa uma

aplicação formal e estruturada das opiniões obtidas de especialistas no sentido da

realização de inferências sobre o futuro.

Técnicas de Valoração Econômica: Incluem uma variedade de técnicas

econômicas para estimação de valores monetários para impactos ambientais e sócio

econômicos. Listamos a seguir as mais técnicas mais utilizadas de valoração econômica.

Abordagem da Alteração da Produtividade

A abordagem de alteração da produtividade mede mudanças na produtividade de

sistemas, tanto os naturais quanto os produzidos pelo homem. Esta alteração pode ser

resultante da degradação dos insumos de produção, de perdas no processo ou de danos à

produção final. Um requisito importante na aplicação da abordagem de alteração da

produtividade é a identificação criteriosa da produtividade nas duas situações: com e

sem o projeto. A magnitude da alteração da produtividade é mensurada comparando-se

a série de produção que iria ocorrer com e sem os efeitos ambientais do projeto.

Projeções e predições devem ser feitas para níveis futuros de produção em ambas as

situações. Apenas as alterações de produtividade atribuíveis diretamente às atividades

do projeto devem ser consideradas.

Abordagem da Perda de Rendimentos

No caso da abordagem de perda de rendimentos, o que está em questão é a perda

de rendimento pelos trabalhadores, em função de dias não trabalhados, como

decorrência de danos à saúde causados por condições ambientais adversas. Uma vez que

se consiga estabelecer a relação entre os impactos adversos de um projeto e a baixa nas

condições de saúde, a estimativa do valor da perda de renda toma-se fácil, sendo

incorporada como um custo adicional do projeto. Por outro lado, elevações do padrão de

renda decorrentes de melhora nos padrões de saúde por razões de aperfeiçoamento das

condições ambientais, podem ser mensuradas e incorporadas como benefícios do

projeto.
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Abordagem do Custo de Reparo/Reposição

A abordagem do custo de reparo/reposição utiliza aumentos nos gastos de

. reposição, manutenção ou reparo de itens físicos como uma medida de dano ambiental.

O custo adicional deve ser o resultado de algum tipo de impacto ambiental, em

contrapartida ao custo normal de reposição ou reparo que seria incorrido nas condições

ambientais anteriores à implantação do projeto.

Abordagem do Projeto-Sombra

Esta abordagem é um caso especial da abordagem do custo de reparo/reposição.

Ela considera o custo de um hipotético projeto-sombra, destinado a prover substitutos

para os bens e serviços destruídos pela implantação do projeto em questão. Os custos da .

implantação do projeto sombra podem ser avaliados e incorporados como um custo

adicional da implantação do projeto considerado. Pode-se, então, realizar comparações

entre outras alternativas que não geram impacto ambiental e o projeto considerado,

acrescido do custo do projeto-sombra.

Abordagem do Custo de Relocação

Esta abordagem examina os custos de relocação física de uma instalação, a qual,

como conseqüência de uma alteração nas condições ambientais, não possa mais operar

efetivamente em sua localização original. Estes custos refletem o valor econômico

previsto dos danos ambientais ou, de forma inversa, dos benefícios de se evitar esses

mesmos danos.

Método do Custo de Viagem

O método do custo de viagem foi concebido para valorar sítios recreacionais,

especialmente aqueles com acesso aberto ao público. Os usuários do sítio normalmente

não pagam ou pagam uma quantia fixa pelo uso recreacional dos sítios, não existindo,

portanto, indicador relativa à disposição-a-pagar pelo usufruto desses benefícios.
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Esse método mensura a disposição-a-pagar por um sítio através da derivação de

uma curva de demanda. Os custos de transporte até o sítio são tratados como uma

estimativa dos custos de entrada no mesmo. A premissa básica do método do custo de

viagem é que os custos incorridos nas viagens até o sítio têm uma influência direta no

número de visitas realizadas. Em outras palavras, o número de visitas a um sítio é

função do custo de viagem até este sítio. Quando as premissas básicas do método são

aplicáveis, este se apresenta como apropriado para a valoração de sítios recreacionais,

lugares históricos e áreas de preservação ambiental.

Abordagem dos Gastos Defensivos

A abordagem dos gastos defensivos valora o dano causado pela degradação

ambiental através dos custos em que os consumidores ou produtores estão dispostos a

incorrer para evitar o dano. Indivíduos e produtores estarão dispostos a alocar recursos

para evitar impactos ambientais adversos apenas se considerarem os custos dessa

prevenção iguais ou inferiores aos danos incorridos. A disposição de incorrer em custos

para evitar danos resultantes da degradação ambiental é tomada como um indicador do

desejo de pagar pela proteção ambiental. A soma de todos os gastos defensivos resulta

em uma estimativa mínima do valor do dano ambiental. Esta informação indica a

magnitude dos benefícios de se reduzir o dano ambiental.

Abordagem do Valor da Propriedade

A abordagem do valor da propriedade tenta mensurar o custo do dano ambiental

ou o benefício da melhoria ambiental através da plotagem do efeito da qualidade do

meio ambiente sobre os preços das propriedades. Baseia-se no conceito econômico de

que o valor da propriedade é relacionado ao valor presente da série temporal de

benefícios derivada daquela propriedade. Com todos os outros fatores constantes, uma

melhoria na qualidade do meio ambiente deveria levar a uma elevação nos preços das

propriedades. O valor marginal da disposição-a-pagar consiste, neste caso, em uma

estimativa implícita do valor da qualidade ambiental.
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Métodos de Valoração Contingente

Os métodos de valoração contingente são aplicáveis em situações nas quais não

existem dados de mercado disponíveis. A abordagem de valoração contingente baseia

se na premissa de que os consumidores podem e irão revelar sua verdadeira disposição a

pagar por bens não comercializados em mercado através de um mercado hipotético. O

método assume que as pessoas respondem à situação contingente da mesma forma que

em um mercado real, ou seja, mantendo as premissas básicas do comportamento do

consumidor, tais como a maximização da utilidade sujeita a uma restrição orçamentária.

Um exemplo de aplicação da valoração contingente está na estimativa de valores

de opção e valores de existência. Um valor de opção refere-se ao preço que as pessoas

estão dispostas a pagar para manter a possibilidade de usar um recurso' tal como uma

área selvagem (de preservação). Os valores de existência correspondem à satisfação que

as pessoas derivam do conhecimento de que um recurso natural (por exemplo, as

baleias) será preservado. Valores de opção e valores de existência nonnalmente não são

expressos através de mecanismos de mercado. Os métodos de valoração contingente

apresentam uma alternativa de mensuração desses valores.

Análise de Custo-Efetividade

Em diversas circunstâncias pode ser dificil estimar-se os beneficios da proteção

ambiental. Uma abordagem econômica útil sob tais circunstâncias é a análise de custo

efetividade. O método envolve o estabelecimento de uma meta a ser atingida. Pode ser

um indicador social, padrão de saúde, padrão de qualidade ambiental, etc. Procura-se

então encontrar o caminho de menor custo para a consecução dessa meta. Os beneficios

não são especificados em tennos econômicos.

Análise do Custo de "Trade-ojj"

Nos casos em que as metas de qualidade ambiental não podem ser facilmente

estabelecidas, julgamentos subjetivos a respeito do nível ótimo de proteção ambiental

podem ser inferidos através da análise do custo de "trade-off'. Esta análise se baseia no

fato de que os custos de redução dos danos ambientais crescem mais que
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proporcionalmente à medida que metas mais restritivas são estabelecidas. Desta forma,

busca-se um ponto ótimo que balanceie custo e qualidade ambiental.

Análise de Valores Limites

Em casos em que o desenvolvimento e a preservação ambiental são alternativas

mutuamente exclusivas (ex.: florestas virgens) pode-se tornar difícil a obtenção de

estimativas confiáveis dos valores que a sociedade atribui ao meio ambiente. O modelo

de decisão que pode ser utilizado nessas circunstâncias baseia-se no conceito de valores

limites.

Para aplicar o modelo de valores limites, o primeiro passo é estimar o VPL do

projeto a ser implantado. O próximo passo se baseia na observação de que à medida que

a população se expande e que a renda real cresce, as pessoas revelam uma preferência

proporcionalmente maior para o uso ou a preservação dos meio ambientes naturais. Este

passo resulta em uma estimativa da taxa projetada de crescimento de beneficios

ambientais, embora o valor absoluto possa não ser conhecido. O passo final envolve a

comparação do VPL do projeto com o da opção de preservação, com o objetivo de se

calcular o investimento (valor limite) requerido para fazer a opção de preservação tão

atraente quanto a implantação do projeto. A informação obtida a partir do valor limite

não fornece um valor explícito para o meio ambiente, mas indica aos planejadores o

preço mínimo que a comunidade estaria disposta a pagar para justificar a preservação de

um meio ambiente natural.

Valor do Tempo

O valor do tempo ganho ou perdido por uma pessoa em decorrência da

implantação de um projeto pode ser avaliado através da renda que esta pessoa poderia

ganhar neste intervalo de tempo. O valor deve ser computado positiva ou

negativamente, conforme represente ganho ou perda de tempo.
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Valor da Vida Humana

A questão da avaliação da vida humana envolve dimensões filosóficas sobre as

quais ainda não se obteve consenso. De qualquer forma, encontra-se disponível um

conjunto de abordagens destinadas a atribuir valores aos danos causados à saúde

humana. Dentre estas destacamos:

• A Abordagem do Capital Humano: Esta abordagem leva em consideração a

perda econômica da sociedade decorrente da morte de um indivíduo.O valor

obtido é considerado como um mínimo a ·ser contabilizado, uma vez que

deve ser complementado pelos custos de despesas médicas vinculadas ao

detrimento que levou à morte, além de Dão considerar outros valores

subjetivos como o sofrimento de parentes e amigos;

• A Abordagem das Compensações Legais: Considera como estimativas do

valor da vida humana os valores normalmente atribuídos pelos tribunais por

acidentes industriais fatais. Tem a deficiência de que estas avaliações

normalmente levam em consideração apenas a compensação dos parentes e

não da sociedade como um todo;

• Prêmios de Seguro de Vida: Utilizam os valores de seguros de vida como

estimativas do valor da vida humana. Têm a tendência de refletir mais o

valor da preocupação de um indivíduo com seus dependentes do que sua

consideração com o valor de sua própria vida;

• Métodos de Valoração Contingente: Procuram derivar estimativas para o

valor da vida dos valores que os indivíduos estariam dispostos a pagar para

evitar pequenas alterações no risco letal a que estão expostos.
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C.2. Utilização de Abordagens para Avaliação de Responsabilidades Ambientais

Um estudo conduzido pela Agência Ambiental Norte-Americana (EPA, 1996)

apresenta os resultados de uma pesquisa realizada com empresas americanas sobre

utilização de técnicas em valoração de responsabilidades ambientais. O estudo conclui

que a área em que a utilização de técnicas de valoração tem sido mais freqüente é

justamente a área ligada ao gerenciamento e deposição final de rejeitos.

O Quadro C. 1 apresenta algumas ocorrências de utilização de abordagens de

valoração de responsabilidades identificadas no estudo da EPA, por categoria de

responsabilidade:
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Quadro C.I: Utilização de Abordagens de Valoração de Responsabilidades Ambientais por Categoria de Responsabilidade e por

Situação Coberta

(' d~Y-. ... ..• ..... ,D, Á' I"" ..' .<"J

Responsabilidades de Conformidade Sítios de Deposição de Rejeitas Ativos TAD,OE,ECE

Operação Nonnal de Instalações TAD,OE,ECE

Operação de Instalações: Liberações Intencionais ECE,TC

',.

Responsabilidades de Remediação Sítios de Deposição de Rejeitas Ativos ADH, OE, ECE, TAD, MOD, TC

Liberação Acidental durante Transporte ADH, OE, MOD, TAD, ECE, TC

i

Responsabilidades de Compensação Sítios de Deposição de Rejeitos Ativos ADH, OE, TAD' MOD, TC, TVE

Operação Normal de Instalações ADH, OE, TAD, MOD

Operação de Instalação: Liberações Acidentais ADH, OE, MOD, TC, TVE

Operação de Instalação: Liberações Intencionais ADH, OE, MOD, TC, TVE

Liberações Acidentais durante Transporte ADH, MOD, TVE



-~

Multas e Penalidades Sítios de Deposição de Rejeitos Ativos ADH,OE,ECE

Operação Normal de Instalações ADH, ECE, TC

Operação de Instalação: Liberações Acidentais ADH,OE,ECE

Operação de Instalação: Liberações Intencionais ADH, OE, ECE

Danos a Recursos Naturais Sítios de Deposição de Rejeitos Ativos ADH, OE, ECE, TAD, MOD, TC

Operação Normal de Instalações OE, ECE, TAD, MOD, TC, TVE

Operação de Instalação: Liberações Acidentais ECE, MOD, TC, TVE

Operação de Instalação: Liberações Intencionais ECE, MOD, TC, TVE

Liberações Acidentais durante Transporte ECE, MOD, TC, TVE

Legenda: Análise de Dados Históricos - ADH / Opiniões de Especialistas - OE / Estimação através de Custos de Engenharia - ECE / Técnicas de Análise de Decisão - TAD

/ Modelagem - MOD / Técnicas de Cenários - TC / Técnicas de Valoração Econômica - TVE.

Obs: Não foi observada a utilização de técnicas para avaliação sistemática de responsabilidades na categoria Punição por Danos.

Extraído de: EPA, 1996, Vallling Potential Enviormental Liabilitiesfor Managerial Decision-Making: A Review ofAvailable Techniqlles, EPA 742-R-96-003.



ANEXO D: Esquemas de Compensação por Acidentes Nucleares

Ao par do reconhecimento de que a utilização normal da energia nuclear gera

responsabilidades que devem ser adequadamente gerenciadas, é fundamental ter

presente que seu emprego gera risco de acidentes que podem atingir grandes

proporções. Naturalmenté, após o acidente de Chernobyl, esta preocupação em muito se

agravou.

O equacionamento da questão dos acidentes tem como ponto de partida a

prevenção. O próprio acidente de Chernobyl trouxe lições importantes a este respeito,

colocando em relevo· a forma como a adoção de uma cultura de segurança, atuando

sobre condicionantes técnicos e gerenciais, poderia ter evitado o acidente. O segundo

ponto está ligado à resposta a emergências, cuja atuação efetiva pode contribuir para

uma redução significativa dos danos causados em decorrência de acidentes.

Por fim, caso' os acidentes ocorram e suas conseqüências não possam ser

evitadas, torna,:,se fundamental um esquema de responsabilidades em que os causadores

dos acidentes sejam chamados a compensar eventuais vítimas. Neste sentido têm sido

desenvolvidos esquemas de responsabilidade em esferas nacional (em diversos países

do mundo) e internacional.

Aspectos Legais

Um aspecto interessante relacionado ao regime de responsabilidades no setor

nuclear é que sua implantação, ao contrário do que ocorreu em outros setores de

atividade, precedeu ao próprio desenvolvimento da indústria nuclear. Isto se deveu ao

fato de, em diversos países que lideraram o desenvolvimento nuclear no pós-guerra, o

setor privado, ciente dos risco envolvidos na utilização desta nova forma de energia, ter

estabelecido como pré-condição de sua participação no sistema a clara definição de

responsabilidades através de legislação nuclear.

Os sistemas legais, implantados em diversos países, foram complementados por

coberturas financeiras sob forma de seguros. Finalmente, o sistema foi

internacionalizado através de convenções que procuraram levar a questão da

responsabilidade por acidentes nucleares para além das fronteiras de cada país.
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Vale ressaltar que a cobertura financeira por acidentes, dada sua característica

fortuita, é realizada preferencialmente através de seguros e não da constituicão de

fundos de responsabilidade.

Os primeiros sistemas de responsabilidade nuclear foram implantados ainda na

década de 50 (Estados Unidos, 1957, e Europa, 1959). Foram desenvolvidos com um

duplo compromisso. Por um lado, havia a intenção de atrair capitais privados para o

setor, protegendo os operadores de usinas nucleares de reclamações descabidas que

pudessem inviabilizar seus investimentos e, por outro, de providenciar compensações

adequadas para vítimas de acidentes.

Em 1960, foi finnada a Convenção de Paris, sob os auspícios da OEEC,

predecessora da OCDE ("Paris Convention on Third Party Liability in the Field of

Nuclear Energy"), estabelecendo responsabilidade civil na compensação de danos entre

países em caso de acidentes nucleares. Em 1963, a Convenção de Bru.:'(e!as ampliou a

cobertura estabelecida na Convenção de Paris e, ainda em 1963, foi finnada, sob a

coordenação da- Agência Internacional de Energia Atômica a Convenção de Viena

("Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage").

A legislação dos países signatários destas convenções tiveram que ser revisadas

para entrarem em confonnidade com sua filosofia. De qualquer fonna, a legislação da

maioria dos países, mesmo os não signatários, segue os princípios estabelecidos nas

convenções. Estes são, em linhas gerais:

• O operador de uma instalação nuclear causadora de dano é absolutamente e

exclusivamente responsável pela compensação das vítimas, por danos

pessoais ou patrimoniais;

• O operador é obrigado a manter algum intrumento de cobertura financeira

(nonnalemente um seguro) para responder a estas responsabilidades até um

certo limite. Em alguns países a responsabilidade pode ser ilimitada;

• Há um prazo limite para que sejam reclamadas estas compensações.

Um aspecto original neste sistema de responsabilidades nucleares é que, apesar

de se tratar de um sistema internacional, a responsabilidade á atribuída a empresas e

pessoas, e não a países. Trata-se, portanto, de um sistema de responsabilidade civil.

O acidente de Three Mile Island colocou em evidência algumas fragilidades no

sistema de compensações implantado pelas convenções internacionais. Durante o
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acidente, e antes de se confinnar que não haveria liberação de radioatividade, foi

determinada a evacuação da área. Este tipo de medida não estava expressamente coberta

pelas convenções internacionais. No entando, nos Estados Unidos, que não são

signatários de qualquer das conveções internacionais, as companhias de seguro

cobriram as despesas relacionadas com as operações de evacuação.

O acidente de Chernobyl, colocou em evidência outras fragilidades do sistema

internacional de responsabilidades. O acidente causou danos da ordem de vários bilhões

de dólares à antiga União Soviética e a países da Europa Central e Ocidental. No

entanto, como a maioria destes danos corresponderam a perdas econômicas decorrentes

de ações preventivas, nenhuma compensação foi realizada pela antiga União Soviética

já que esta não era signatária de qualquer convenção internacional.

Desta forma, em virtude das insuficiências detectadas, a necessidade de revisão

do sistema ficou evidente. Dentre estas deficiências, encontramos:

• Os limites de responsabilidade fixados nas convenções são ainda muito

reduzidos;

• Diversos países operadores de reatores com níveis insuficientes de

procedimentos de segurança não são signatários de qualquer convenção

internacional;

• A abrangência das coberturas, que necessitam ser revistas para considerarem

outros tipos de danos além dos presentes nas convenções;

• A necessidade de revisão dos prazos e dos procedimentos para reclamação

de danos.

Conseqüentemente, a formalização de uma nova convenção vem sendo estudada

no âmbito da AIEA e da OCDE. Como medida temporária, foi firmado em 1988 um

"Protocolo Conjunto" relacionado com a aplicação das convenções de Paris e de Viena.

O efeito deste "Protocolo Conjunto" é o de fazer com que qualquer país signatário de

uma das convenções pudesse reclamar compensação de outro país signatário de

qualquer das convenções.

Paralelamente, os países-membros da AIEA vem desenvolvendo esforços no

sentido de rever o escopo da Convenção de Viena no sentido de sanar suas deficiências.

Além disso, foi inciado trabalho no sentido da elaboração de uma nova convenção que
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cubra responsabilidades superiores às previstas na Convenção de Viena. Estes trabalhos

encontram-se presentemente em desenvolvimento.

O Quadros D.I. apresentam os signatários das Convenções de Paris, Bruxelas,

Viena e do Protocolo Conjunto, respectivamente.

Quadro D.l: Países Signatários das Convenções sobre Responsabilidade Ambiental
..... i /

C- .'" ., r ... C- ..

'. •U\:. , , T.'

"" •• ...
...... ." .....

Alemanha X X X

Argentina X X

Armênia X

Austria X X

Bélgica X X X

Bolívia X

Brasil X

Bulgária X

Camarões X X

Chile X X

Croácia X X

Cuba X

Dinamarca X X X

Egito X X

Eslovênia X

Estônia X X

Espanha X X

Finlândia X X

Filipinas X X

França X X X
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Grécia X X

Holanda X X X

Hungria X I X

Itália X X X

Iugoslávia X

Lituânia X X

Luxemburgo X X

Marrocos X

México X

Niger X

Noruega X X X

Peru X

Polônia X X

Portugal X X

Reino Unido X X X

República Tcheca X X

România X X

Suécia X X X

Suíça X X X

Trinidad-Tobago X

Turquia X

Aspectos Financeiros

Nonnalmente, nas legislações envolvendo responsabilidades, não existe um

limite do valor de compensação a ser pago pelo dano causado por um acidente. O agente

responsável terá que pagar o valor total do dano causado à vitima.
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No setor nuclear, no entanto, pelas razões já apresentadas, a maior parte das

legislações estabelecem um limite para a responsabilidade que representa, em última

instância, um limite para a compensação a ser paga em caso de acidentes.

Diversas vezes, este limite é estabelecido em função das coberturas disponíveis e

não em função do potencial de dano. Um argumento a favor deste critério está em que

apesar da lei poder prescrever uma "responsabilidade ilimitada" não existiria uma

"compensação ilimitada", uma vez que esta estaria limitada pelo total dos ativos do

agente causador do dano. Por outro lado, uma cobrança que atingisse a totalidade dos

ativos, causaria a falência do operador, e ainda assim as vítimas poderiam não receber a

totalidade de seus danos. Em alguns países, a legistalação prevê que o governo assuma

as responsabilidades que excederem a capacidade de pagamento dos operadores.

Normalmente, existe um prazo limite de 10 anos para que os interessados façam suas

reclamações. .

O volume dos recursos necessários à cobertura das responsabilidades por

acidentes, bem como o grau de risco decorrente do número de fatores envolvidos (muito

dos quais com pouca informação disponível), levaram à organização de associações ou

"pools" de companhias de seguros, nos diversos, países, de forma a que uma cobertura

mais abrangente pudesse ser proporcionada e os riscos diluídos.

Estes "pools", por sua vez, também buscaram maior cobertura e diluição de

fiSCOS associando-se a outros "pools" de países estrangeiros. Desenvolveu-se, desta

forma, uma rede de resseguros para responsabilidades nucleares em que o "pool" de um

país ao mesmo tempo que busca cobertura através de associações no exterior, também

provê cobertura para outros "pools". O resultado final do sistema é um aumento da

capacidade de cobertura com redução de riscos.

A Questão da Deposição Final dos Rejeitos Radioativos

As redações ongInaIS das Convenções de Paris e de Viena não tratam

explicitamente da questão das responsabilidades vinculadas a acidentes causados por

instalações destinadas à deposição de rejeitos radioativos.

No que tange à Convenção de Paris, um grupo de especialistas reunido em 1984

foi chamado a opinar sobre a inclusão dos repositórios de rejeitos no conjunto das

instalações sujeita~ à responsabilidade sobre acidentes. A recomendação do grupo foi de
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que os repositórios deveriam ser considerados como instalações nucleares durante a fase

de operação ("pre-closure") e, portanto, sujeitos aos termos da Convenção. Sobre a fase

de controle institucional ("post-closure"), não houve acordo, permanecendo em vigor

apenas as leis nacionais.

No caso da Convenção de Viena, esta não considera, presentemente,

responsabilidades de acidentes em repositórios de rejeitos nem na fase operacional nem

na de controle institucional. No entanto, uma das revisões propostas para a Convenção

prevê a inclusão da seguinte ressalva à definição de "instalação":

"qualquer outra instalação na qual exista combustível nuclear ou produtos

radioativos ou rejeitos, conforme será determainado a cada caso pelo Conselho de

Governadores".

É possível que, em caso, de adoção desta ressalva, a Convenção de Viena passe

a se aplicar também a acidentes ocorridos em repositórios de rejeitos.

A Avaliação Econômica de Acidentes em Instalações Nucleares

A avaliação econômica de um acidente deve ser desenvolvida a partir do mesmo

conceito de custo social utilizado neste trabalho. Está em jogo, portanto, um conceito

mais amplo do que o simples impacto econômico direto do acidente. O impacto de um

acidente pode ser medido em função do bem-estar perdido e pode ser quantificado

monetariamente pela quantia que se deve despender para restabelecer o bem-estar

existente previamente ao acidente. Desta forma, o custo total do acidente incluiria não

apenas o impacto físico direto mas também outros aspectos de ordem pessoal como o

sofrimento ou a degradação da qualidade de vida. O custo total do acidente seria obtido

da soma das perdas impostas a todos os individuos empresas e organizações públicas.

DÍAZ (1996) utiliza um quadro básico para avaliação econômica de acidentes

em instalações nucleares composto de 4 grandes categorias de efeitos de acidentes:

movimentos de população, descontaminação, restrições ao consumo e à produção de

alimentos e danos à saúde. O Quadro D.5. apresenta os principais itens a serem

considerados na avaliação de acidentes:
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Quadro D.2.: Principais Itens a serem Considerados na Avaliação de

Acidentes Nucleares

T r' '"
"

Movimentos de População • Supervisão, controle

• Transporte

• Alojamento, manutenção

• Perda de produção

• Perdas de capital

Descontaminação • Custos diretos de descontarninação

Restrições de Alimentos • Restrições ao consumo

• Restrições à produção

Danos à Saúde • Tratamento médico

• Redução de Expectativa de Vida

• Perda de vidas

• Perdas econômicas

• Custos não monetários

Além desses efeitos, outros efeitos indiretos podem ocorrer, alguns negativos e

outros positivos. Por exemplo, a suspeita de contaminação poderá levar a reflexos

negativos sobre a balança de pagamentos. Por outro lado, o setor de construção civil

poderá experimentar um aumento significativo de demanda. Estes efeitos podem ser

identificados através da utilização de modelos de "input-output" e incorporados à

análise.
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