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RESUMO 
 
A biosfera tem um papel importante na avaliação do impacto ambiental a longo prazo de sistemas de 
disposição de rejeitos radioativos. Isto porque a biosfera é dinâmica e sua evolução temporal pode 
afetar significativamente as estimativas de dose e dos impactos ambientais potenciais de um 
repositório. Os eventos futuros que podem ocorrer na biosfera, como a mudança climática e as ações 
humanas, são as principais fontes de incertezas na modelagem da biosfera, e conseqüentemente, na 
previsão dos cenários de exposição do homem à radiação. Neste contexto, a utilização de uma 
metodologia alternativa mais detalhada e sistemática para o desenvolvimento de modelos conceituais 
e de predição das incertezas tem-se mostrado uma ferramenta útil para melhorar a qualidade da 
avaliação. Esta metodologia indica os componentes e fenômenos inerentes aos rejeitos, projeto e local 
da instalação de armazenamento que necessitam ser identificados durante o desenvolvimento do 
modelo conceitual e da seleção do código computacional a ser usado para representar o modelo. Tal 
metodologia tem sido aplicada na avaliação de segurança a longo prazo de sistemas de 
armazenamento de rejeitos radioativos. Este trabalho apresenta as vantagens do uso desta abordagem 
no desenvolvimento de modelos conceituais e no tratamento de incertezas.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Um princípio importante na gestão de rejeitos radioativos e de grande aceitação é que “os rejeitos 
radioativos devem ser gerenciados de forma que os impactos previstos na saúde das gerações futuras 
não sejam maiores do que os níveis relevants de impacto  que são considerados aceitáveis no 
presente”. Isto significa que as práticas de disposição de rejeitos deverão considerar a proteção tanto 
da geração atual como das gerações futuras, de forma que a avaliação de segurança a longo prazo deve 
também assegurar que os impactos futuros sejam compatíveis com aqueles impactos aceitáveis hoje 
[Peres, 2001]. Neste sentido, metodologias para a avaliação de impacto ambiental de sistemas de 
armazenamento de rejeitos foram e vêm sendo desenvolvidas de forma a minimizar possíveis impactos 
destes sistemas,  e a considerar os impactos futuros, várias vezes difíceis de serem estimados  nos dias 
atuais. 
A análise do ciclo de vida é uma técnica usada para avaliar os aspectos e os potenciais impactos 
ambientais associados a um produto. Esta não é diretamente aplicável à seleção de opções de gestão 
de resíduos sólidos, por métodos como o armazenamento na superfície ou profundo, já que foi 
desenhada, principalmente, como um método de análise global de produtos “do berço ao túmulo”.  
Do ponto de vista da gestão de resíduos foram desenvolvidas duas categorias de avaliação 
quantitativa: avaliação do dano e avaliação do comportamento. 
A avaliação do dano tem como objetivo quantificar a magnitude desses danos levando-se em conta 
uma escala de valores atribuídos para classificar estes danos. Porém, as pontuações estabelecidas são 
derivadas da utilização de métodos subjetivos e não têm por objetivo classificar o comportamento dos 
sistemas. Isto faz com que a capacidade preditiva desta abordagem seja limitada. Seu uso não se 



 
 

adequa a avaliação dos riscos absolutos para a seleção de futuros locais de instalação de 
armazenamento. 
A avaliação do comportamento visa quantificar o comportamento do sistema e o impacto que o 
método de gestão de resíduos escolhido pode ocasionar, usando-se para isto uma metodologia 
quantitativa rigorosa. Os métodos de avaliação do comportamento podem englobar uma grande 
quantidade de indicadores finais da avaliação, por exemplo, a concentração de contaminantes em 
vários meios (águas subterrâneas, solos, etc) e seus riscos à saúde humana. 
A avaliação de risco pode ser considerada como uma categoria especial da avaliação do 
comportamento. Isto porque avalia o comportamento do sistema em termos de risco em lugar de 
utilizar outros critérios quantitativos. Qualquer avaliação de risco tem que ser consistente; formal; 
flexível; integral (toda situação de risco plausível deve ser analisada, ainda que na prática nem sempre 
isto seja possível); capaz de identificar deficiências na informação; e seu custo deve ser tão baixo 
quanto razoável.  
A avaliação do comportamento tem várias vantagens sobre a abordagem do dano, como exemplo:  

• Permite quantificar o comportamento do sistema de armazenamento e se pode ser utilizada 
para avaliar a conformidade com os critérios legais quantificados, como os critérios de risco 
ou limites de concentração admissíveis. 

• Na avaliação a longo prazo permite a realização de predições quantitativas, a comparação e a 
otimização de várias opções de gestão de resíduos. 

• Certos métodos utilizados permitem a consideração sistemática e a quantificação das 
incertezas procedentes do grande número de fontes. Isto dá uma maior confiança nos 
resultados obtidos. 

• Ajudam na formulação de controles administrativos e legais apropriados. 
• Ajudam na definição de guias sobre as pesquisas a realizar em campo e os programas de 

monitoramento necessários, assim como na análise dos dados existentes e na identificação de 
lacunas nos registros dos dados. 

Dado que os métodos de avaliação do comportamento se podem desenhar para considerar o risco 
como indicador final da avaliação, alguns benefícios oferecidos pelos métodos de avaliação de 
risco são: 
• A avaliação e valoração de distintas opções de gestão, pelo cálculo de risco associado a vários 

cenários de liberação de contaminantes. 
• A comparação de resultados para um grande número de contaminantes, já que os resultados 

podem ser expressos em termos de riscos à saúde humana, em vez de comparar concentrações 
em distintos meios ambientais. 

Até o presente, a aplicação de métodos de avaliação quantitativa dirigidos a eliminação de resíduos 
perigosos, como os rejeitos radioativos, tem sido limitada em razão do seu alto custo, inclusive para 
sua informatização e obtenção de dados. Além disso, não têm sido aplicados a opções de reciclagem 
de resíduos, somente a opções de eliminação [Prieto, 2002].  
  

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL (MAIA) 

A MAIA que será apresentada brevemente neste trabalho é uma metodologia quantitativa, capaz de 
incluir vários indicadores finais de avaliação, e permitir a comparação de impactos ambientais 
produzidos por diferentes opções de gestão de resíduos e de diferentes tipos de resíduos. Engloba um 
procedimento formal para a identificação e a avaliação de “vias de impacto” (vias preferenciais 
através das quais os contaminantes são liberados e produzem um impacto negativo sobre o meio 
ambiente, incluindo o homem). Pode ser empregada para a realização de avaliação de impacto a curto 
e médio prazo, ao meio ambiente, trabalhadores e ao público em geral.. 
A metodologia consta de 6 passos principais mostrados na figura 1. O nível de detalhe a ser 
incorporado nas aplicações da MAIA é definido em função de diversos fatores, tais como a 
disponibilidade de recursos, nível de conhecimento do sistema (disponibilidade dos dados), dos 
processos a serem avaliados e os potenciais problemas ambientais que poderá apresentar o sistema 
avaliado. Dependendo do propósito que se persiga na avaliação, a MAIA poderá ser utilizada de uma 



 
 

forma geral ou mais detalhada  A MAIA deve ser utilizada como um procedimento iterativo, 
repetindo-se todos os passos ou somente os necessários.  
 
   
 

 
Figura 1: Metodologia de Avaliação de Impacto Ambiental (MAIA) 

 
 
 

3. ELEMENTOS PRINCIPAIS DA MAIA [Peres, 2001, Prieto, 2002] 

3.1. Contexto da avaliação 
O contexto da avaliação consiste em responder algumas perguntas básicas que devem ser 
consideradas em qualquer tipo de avaliação:  

- O que se está avaliando?  
- Por que se está avaliando? 

Os pontos mais importantes que devem ser considerados dentro do contexto são: 
 Propósito da avaliação: Este pode variar desde um simples cálculo para, por exemplo, 

desenvolver um conceito de armazenamento, até uma detalhada avaliação do comportamento de 
um sistema de armazenamento para dar suporte a um processo de licenciamento de uma 
instalação. 

 Indicadores ambientais e critérios: A natureza da avaliação tenderá a refletir os resultados para os 
quais se há desenhado. Isto dependerá em grande parte dos critérios reguladores ou de outro tipo, 
adotados para avaliar os impactos da prática escolhida para reciclagem ou eliminação dos 
resíduos. Como indicadores ambientais importantes pode-se citar a concentração de 
contaminantes em diversos meios ambientais (no caso de resíduos radiaotivos a concentração é 
derivada a partir do limite de dose), as taxas de incorporação de contaminantes pelo homem e o 
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risco de contrair câncer mortal ou não devido a incorporação desses contaminantes pelo ser 
humano. 
Os critérios com os quais se comparam os resultados incluem as concentrações de contaminantes 
aceitáveis no meio ambiente, os limites de incorporação pelo homem, os limites de dose e o risco. 

 Escalas de tempo: O limite superior da escala de tempo em que os cálculos do impacto são 
realizados pode repercutir no modo de considerar algumas características importantes  dos 
cenários na geosfera e na biosfera, bem como na sua resposta às mudanças ambientais a longo 
prazo. Também as escalas de tempo podem influir na  seleção dos indicadores finais da avaliação. 

 Local: A localização do sistema de armazenamento a avaliar pode influenciar de forma 
determinante no grau de detalhe utilizado para a representação de elementos particulares do 
sistema. 

 
3.2. Descrição do Sistema 

O segundo elemento chave da MAIA é o desenvolvimento de uma descrição do sistema atual e como 
este sistema evoluirá em escalas de tempo consideradas de interesse para a avaliação. A descrição do 
sistema fornece os suportes para a Identificação das Caracterísiticas, Eventos e Processos (FEPs) dos 
cenários que se consideram na avaliação. Para realizar a avaliação de um sistema de eliminação de 
resíduos se deve obter informação sobre a instalação de armazenamento (exemplo: tipo de resíduo, 
forma do resíduo, contaminantes presentes, barreiras de engenharia, etc.); geosfera (exemplo: 
unidades litológicas, características do fluxo, propriedades do transporte dos contaminantes, etc.); 
biosfera (exemplo: clima, meteorologia, atividades humanas, etc.). Além disso, é necessário realizar 
uma descrição de como os distintos componentes interagem entre si dentro do sistema.  
 

3.3. Desenvolvimento e Justificação de Cenários 
O desenvolvimento de cenários é efetuado em duas partes. Primeiro é necessário preparar uma lista de 
FEPs que podem influir direta ou indiretamente no sistema e na liberação, migração e destino dos 
contaminantes nele contido. Uma lista de FEPs pode ser obtida em literatura especializada. O 
esquema proposto pela IAEA [ISAM, 1999] para classificação dos FEP’s inclui processos 
relacionados com a liberação de contaminantes, migração e vias de exposição. Considera também as 
características do sistema de armazenamento (resíduo, sistema de engenharia, barreiras naturais e 
comportamento humano) e eventos e processos que podem dar origem a uma possível evolução 
temporal do sistema. O primeiro passo desta fase, consiste em selecionar da citada lista os FEPs que 
têm importância no problema que se está avaliando. Esta seleção pode ser baseada na análise 
quantitativa e qualitativa, ou ambas. Em qualquer dos casos as decisões tomadas devem ser 
documentadas e justificadas.  
O segundo passo consiste em formular os cenários realistas a partir da lista de FEPs resultantes, da 
descrição do sistema e do contexto da avaliação. Consisderando-se o contexto da análise, as 
propriedades dos resíduos, a descrição do sistema de referência, etc., é realizada a seleção dos 
diferentes fatores presentes na lista e sua relevância para a permanência na lista final. A permanência 
ou não de um fator deverá ser justificada. Os critérios de seleção dos fatores da lista inicial podem ser 
de novo quantitativos ou qualitativos. 
Para gerar os cenários de exposição é necessário identificar o tipo de liberação e o meio de transporte 
do contaminante, vias de exposição e efeitos ambientais sobre o homem. Normalmente nesta fase se 
procura responder: 

- Qual é o contexto da avaliação e os indicadores finais associados? 
- Quais são os meios de liberação potenciais? 
- Quais são os meios de transporte potenciais? 
- Quais são as vias de exposição potenciais? 
- Que efeitos produzem estas vias de exposição? 

Uma vez finalizada esta fase, são considerados os mecanismos produzidos a partir da liberação, do 
transporte e das exposições ao contaminante (exemplo: relações entre o tipo de meio, vias de 
exposição e efeitos ambientais ou sobre o homem). É necessário assinalar as probabilidades de 



 
 

ocorrência de cada um dos mecanismos identificados. Estas probabilidades de ocorrência se basea 
fundamentalmente no juízo de especialistas. 
Adicionalmente, a metodologia de simulação ambiental desenvolvida para contaminantes radioativos 
utiliza o juízo de especialistas, pois está fundamentada na predição da evolução do meio ambiente e 
do transporte de radionuclídeos através dele, levando-se em conta os mecanismos geofísicos mais 
importantes. Inicia utilizando a informação histórica para definir uma série de estados climáticos 
discretos. A predição da evolução do clima é efetuada construindo-se seqüências destes estados e 
considerando-se suas probabilidades de ocorrência e sua persistência. Dentro de cada estado, algumas 
caracterísitcas permanecem constantes, pois os valores dos parâmetros geofísicos do sitema podem 
variar, para simular sua resposta ante a variabilidade natural típica do estado climático existente. As 
condições climáticas dependentes do tempo são utilizadas para direcionar a evolução das distintas 
partes do meio ambiente, gerando condições de contorno e forças para modelos de fluxo de águas 
subterrâneas, erosão, glaciação, etc..Os radionuclídeos são introduzidos posteriormente e a 
modelagem de seu transporte é feita de acordo com os estados modificantes do sistema no tempo de 
simulação. São realizadas uma grande quantidade de simulações, cada uma das quais descreve uma 
possível evolução do clima e seus efeitos sobre o meio ambiente. 
Os resultados são utilizados para construir uma estimativa probabilística das conseqüências do 
transporte de radionuclídeos no sistema variável no tempo, que incorpora a variabilidade em distintas 
escalas. A maior incerteza neste caso está associada a hipótese que se estabeleceu para desenvolver o 
modelo conceitual. 
Cada possível combinação de FEPS internos e externos se denomina “cenário”. O número de cenários 
é reduzido por um processo de agrupamento em categorias (cenários com o mesmo impacto, que 
produzem contaminação do mesmo meio ambiental, etc.), com o fim de poder utilizar uma mesma 
classe de modelo para cada categoria. 
Finalmente, são identificados os cenários aos quais se deve fazer  a modelagem detalhada, em razão 
de sua alta probabilidade de ocorrência, forte impacto, etc.. Entre destes cenários é necessário 
considerar um cenário de referência, tanto para a evolução normal do sistema quanto para os cenários 
alternativos. 
 

3.4. Formulação e Implementação de Modelos 
As conseqüências dos cenários devem ser analisadas em termos de impacto. Dependendo da natureza 
do cenário, se elege o tipo de análise mais adequada. Para cenários cuja a avaliação é só do tipo 
qualitativo, é apropriado passar para a quinta fase da MAIA (Fig. 1). Para os cenários que devem ser 
analisados quantitativamente, é necessário utilizar modelos conceituais e matemáticos. 
Para cada cenário, se inica fazendo uma série de hipóteses de modelagem, sobre as dimensões, 
condições de contorno, FEPs a considerar, etc., o que dá lugar a modelos conceituais. Posteriormente, 
o modelo conceitual que representa cada cenário é expresso de modo matemático, com um conjunto 
de equações a resolver. Estas equações junto dos parâmetros asssociados, formam a base dos modelos 
matemáticos. Os modelos matemáticos são resolvidos empregando-se ferramentas de cálculo 
disponíveis.  
Na especificação dos valores dos parâmetros é importante realizar o tratamento das incertezas 
associadas a estes parâmetros.  
O nível de detalhe do modelo depende não somente do contexto da avaliação, mas também da iteração 
encontrada dentro do processo de avaliação. Por exemplo, durante a primeira iteração da MAIA será 
suficiente utilizar modelos relativamente simples para realizar os cálculos preliminares. Após a 
revisão dos resultados pode ser necessário melhorar o modelo utilizando ferramentas de cálculo mais 
sofisticadas, com modelos de cálculo más precisos. 
 

3.5. Realização de Cálculos e Interpretação de Resultados 
A partir dos dados de entrada e das ferramentas de cálculos são feitos os cálculos dos resultados. É 
importante assegurar a consistência dos resultados gerados com os indicadores de interesse para a 
avaliação a fim de facilitar a comparação. 

 



 
 

3.6. Comparação de Resultados e Critérios 
Nesta fase é feita a comparação dos resultados obtidos com os critérios inicialmente estabelecidos. O 
contexto da valiação normalmente inclui critérios reguladores. Se os resultados excederam os limites 
associados, devem ser investigadas as causas do excesso e, se apropriado, devem ser tomadas as ações 
necessárias. 
Os possíveis impactos ambientais podem ser estimados pelo “coeficiente de excesso” que é a relação 
entre o valor calculado pelo modelo para o indicador considerado e o limite aceitável para este 
indicador, estabelecido pelos critérios normativos. Se esta relação é menor que 1 indica que este limite 
não foi excedido e o contaminante não comporta um risco potencial. Se a relação obtida é maior do 
que 1, é necessário uma avaliação mais detalhada do comportamento do contaminante no meio 
ambiente, utilizando-se modelos e distribuições de incertezas mais precisas para os parâmetros de 
forma a assegurar que o possível impacto ambiental é um risco real e não resultante da falta de detalhe 
ou precisão no modelo de utilizado. 
Também é importante a comparação de resultados entre os diferentes cenários estudados, para se obter 
uma idéia de como funciona o conjunto do sistema. Uma iteração posterior da MAIA, completa ou de 
apenas alguns componentes, pode ser necessária para incorporar na avaliação, por exemplo, cenários 
que não foram selecionados previamente. 
 

4. CONCLUSÃO 

A MAIA apresentada pode ser utilizada para a estimativa do impacto ambiental de sistema de 
armazenamento tanto de rejeitos radioativos quanto de outros resíduos perigosos convencioanis. Esta 
metodologia é flexível pois permite introduzir várias modificações sem a necessidade de elaboração 
de uma nova ferramenta para adequar estas modificações a outros objetivos da avaliação. 
No entanto, ela carece de um esforço para reduzir as incertezas associadas com as predições do 
modelo de avaliação e para identificar os parâmetros de entrada que têm maior relevância no cálculo 
da incerteza final. Apesar dos custos que podem estar envolvidos é indispensável dispor de parâmetros 
reais para o cenário que está sendo estudado.  
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