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Ao longo dos últimos anos, tem crescido bastante o interesse pela qualidade do meio 
ambiente. Ameaças relacionadas a mudanças climáticas no planeta, e à redução do nível de 
ozônio na atmosfera ganharam grande espaço nos veículos de comunicação. Dessa forma, 
torna-se clara a percepção de que o homem está relacionado ao meio de uma maneira bem 
mais complexa do que simplesmente pela exposição a produtos tóxicos. 

Dois pontos de inferências (end-points) podem ser considerados como resultado das 
intervenções antropogênicas no meio ambiente: um relacionado ao risco à saúde humana 
(ponto de inferência humano) e outro ao risco ecológico (ponto de inferência ecológico) 
(Hoffman et al., 1991). 

Com o objetivo de se abordar os impactos ambientais segundo os dois pontos anteri
ormente citados, têm sido muito utilizados os conceitos de Avaliação de Risco e de 
Gerenciamento de Risco. O estímulo para a adoção da Avaliação de Risco como compo
nente fundamental na regulamentação ambiental reside no reconhecimento de que: 

• o custo de se eliminar todos os efeitos de uma intervenção no ambiente é proibitiva
mente alto; 

• as tomadas de decisão são, de uma forma geral, feitas com base em informações 
científicas incompletas (Barnthouse et al., 1986). 

Neste contexto, o objetivo de regulamentação ambiental baseado na Avaliação de Ris
co é o de balancear o nível de risco aceitável em razão do custo na redução do risco, em 
contraposição a outros riscos ou contra-riscos geralmente aceitos pelo público. 



O sentido comum atribuído ao termo 'risco' está relacionado à ameaça de um evento 
indesejável que inclui tanto a probabilidade quanto o caráter do evento. Segundo as reco
mendações da International Commission for Radiological Protection (ICRP), inicialmente 
o risco era tido como quantidade caracterizada por uma magnitude expressa numa unidade 
adimensional, se tivesse o sentido de probabilidade, mas dimensional se tivesse o sentido da 
expectativa matemática de uma conseqüência. Ε claro que, no sentido amplo, a palavra 
'risco' se torna muito mais um conceito do que uma quantidade, muito embora possa ser 
tida como uma quantidade de atributos múltiplos. 

A Avaliação de Risco, no sentido de risco ambiental, deixa de configurar uma visão 
única de avaliação de probabilidade para incluir outros aspectos do risco, como a natureza 
e a severidade das conseqüências prejudiciais. 

Um esquema operacional para ser utilizado na Avaliação de Risco é apresentado na 
Figura 1. Neste processo, os pontos terminais a serem avaliados são primeiramente seleci
onados. Em seguida, procede-se uma descrição técnica da instalação/empreendimento, vis
ta aqui como fonte potencial dos impactos. Em terceiro lugar, descreve-se o ambiente no 
qual o impacto será desenvolvido (ambiente de referência). A exposição aos contaminantes 
é, então, avaliada. Modelos ambientais de transferências podem, dessa forma, ser utilizados 
para se estimar a exposição. 

No bloco relativo à avaliação dos efeitos, dados toxicológicos disponíveis são anali
sados com o objetivo de se determinar os efeitos dos contaminantes sobre os organismos 
expostos. 

Finalmente, todas as etapas são combinadas para se produzir a Avaliação de Risco 
final, que expressa quantitativamente os eleitos dos contaminantes contidos no Termo Fon
te para os diferentes pontos dc inferências. 

Este fluxograma pode ser utilizado, com ligeiras adaptações, tanto para os pontos de 
inferências humanos como para os ecológicos. 

Cardinal (1991) compara a percepção do público quanto à exposição ao asbesto e ao 
radônio. Enfatiza que, na medida em que os cientistas encaram a determinação do risco 
como um processo técnico, o público se posiciona de forma a tratar o problema como um 
processo de decisão pessoal. No referido texto demonstra-se o que a reação adversa do 
público ao asbesto foi muito mais intensa do que ao radônio. Contribuiu para essa postura o 
fato de que a exposição ao asbesto pode ser percebida, ao passo que ao radônio (um gás 
nobre), não; este último ocorre naturalmente, já o asbesto é tido como uma substância não-
natural; trabalhadores que o manipulam estão, comprovadamente, sujeitos ao desenvolvi
mento de câncer, mas não se possui, segundo a autora, nenhum caso "documentado" de 
câncer contraído devido ao radônio. 

Os aspectos até aqui abordados apontam para uma relação risco versus benefício de 
tal forma que se alcance uma redução do primeiro e a otimização do segundo. O nível de 
redução do risco não é infinito. A partir de um certo ponto, essa redução torna inviável a 
execução de certas atividades, ou tornam-se desprovidas de sustentação racional. 



Um exemplo disso pode ser visto no trabalho desenvolvido por Fernandes et al. (1993). 
Os autores questionam a necessidade de se aplicar U$ 200 mil anuais (somente com calcário) 
no tratamento de efluentes de uma mineração de urânio para se reduzir a dose efetiva anual, 
comprometida devido à exposição ao 2 3 8 U e ao 2 2 6 Ra, de 0.50 mSv para 0.05 mSv, quando o 
limite de dose recomendado para exposição pública é de 1 mSv/ano (International 
Commission on Radiological Protection, 1991). 

Um polêmico tema se insere no fundo de todas essas decisões, referente ao valor da 
vida humana. Bellia (1991) ressalta que, ao se atribuir um valor incalculável à vida, qual
quer empreendimento que pudesse causar a perda de uma única vida seria considerado 



inviável, do ponto de vista econômico. No entanto, várias são as práticas que agregam um 
agravamento de acidentes que acarretam morte. Apesar disso, são amplamente aceitas pela 
sociedade, que voluntariamente se beneficia de tais atividades. Nessas circunstâncias, cada 
indivíduo tende a subestimar a probabilidade de estar incluído no universo daqueles que 
estariam inseridos na estimativa do risco daquela atividade. Com essa postura, rompem-se 
as barreiras morais que inviabilizam o projeto. O importante a se pensar, ainda segundo 
Bellia (1991), é que as quantias a serem abatidas dos benefícios não são as que compensam 
qualquer número específico de pessoas pela certeza de morte prematura ou pela saúde aba
lada, mas aquelas variações que compensem todos os membros da sociedade pelos riscos 
adicionais a que estarão expostos com a realização do projeto. 

A conceituação da relação risco versus benefício torna-se ainda mais complexa quan
do se aborda o risco ecológico, já que este não se vincula de forma direta com a saúde 
humana, muito embora a relação entre esta e o meio ambiente equilibrado seja aparente 
(Bartell, 1992). Impactos desse tipo podem ser o declínio indesejável de uma comunidade 
de predadores por pesticidas, uma extinção local de espécies animais e/ou vegetais, substi
tuição de peixes de alto valor comercial por populações menos valiosas, uma mudança na 
capacidade de um ecossistema depurar certo tipo de rejeito ou, ainda, uma mudança adver
sa nas composições físico-químicas do ambiente (depleção de ozônio na atmosfera, deposi
ção ácida, mudança do clima global e tc) . 

METODOLOGIA INTEGRADA DE AVALIAÇÃO DE RISCO Ε GESTÃO AMBIENTAL 

Do que foi discutido até o momento, fica nítido que a abordagem holística das conse
qüências das intervenções antropogênicas no ambiente deve agregar diferentes aspectos do 
conhecimento. Isto significa a própria característica inter e multidisciplinar resultante dos 
estudos ambientais. Esta visão integrada será desenvolvida, daqui por diante, com a desig
nação de Avaliação de Risco e Gestão em Poluição Ambiental, metodologia que inclui os 
seguintes aspectos: 

• princípios de Gestão Ambiental; 

• elaboração de cenários e modelos conceituais; 

• Avaliação de Risco para a saúde humana; 

• Avaliação de Risco Ecológico; 

• instrumentos de gestão, alternativas/avaliação de custo. 

Neste presente capítulo serão abordados os dois primeiros itens dessa metodologia. 
Os referentes à Avaliação de Risco para a saúde humana e à Avaliação de Risco Ecológico 
serão discutidos no capítulo 3. O que se refere aos instrumentos de gestão é apresentado no 
capítulo 1. 



GESTÃO AMBIENTAL (PRINCÍPIOS Ε APLICAÇÕES) 

O ponto de partida para a compreensão de Gestão Ambiental se articula com a idéia 
de que, no presente, a avaliação dos impactos resultantes do desenvolvimento sobre os 
recursos naturais não é uma prática factível. É necessário, no entanto, avaliar as conseqüên
cias que os impactos sobre os recursos naturais trarão ao objetivo do crescimento a longo 
prazo (Bellia, 1991). De forma resumida, pode-se dizer que o objetivo básico da Gestão é a 
busca da otimização do uso dos recursos que o homem tem a sua disposição, sejam de 
ordem financeira, material ou humana. 

Verifica-se, a seguir, um esquema de filosofia de Gestão Ambiental, tal como propos
to por Bellia (1991): 

• Objetivo: manter saudável o meio ambiente, 'na medida do possível', para aten
der às necessidades humanas atuais, sem comprometer o atendimento das necessi
dades das gerações futuras. 

• Meios: atuar sobre as modificações causadas no meio ambiente, pelo uso e/ou 
descarte dos bens e detritos gerados pelas atividades humanas, a partir de um 
plano de ação viável técnica e economicamente, com prioridades perfeitamen
te definidas. 

• Instrumentos: monitoramentos, controles, taxações, imposições, subsídios, divulga
ções, obras e ações mitigadoras etc. 

• Base de Atuação: diagnóstico ambiental da área de atuação, a partir de estudos e 
pesquisas dirigidos à busca de soluções para os problemas que forem detectados. 

Embutidos nestes dois primeiros itens encontram-se termos que vão nortear as ava
liações técnico/científicas a serem descritas adiante. Primeiramente, a definição da exten
são da expressão 'na medida do possível' - e seria importante acrescentar, 'necessário' - , no 
que tange à manutenção do meio ambiente saudável. Em seguida, a definição das 'modi
ficações impostas ao meio pelo seu uso ou descarte de materiais gerados pelas ações 
antropogênicas' para se atingir esses objetivos e possibilitar a aplicação de técnicas e 
soluções que do ponto de vista econômico viabilizem o projeto e assegurem o bem-estar 
da população e a integridade relativa do meio. Tais medidas se inserem nos próximos 
temas. 

ELABORAÇÃO DE CENÁRIOS Ε MODELOS CONCEITUAIS 

Na elaboração de cenários, um primeiro procedimento se articula com a definição do 
Termo Fonte. A expressão tem sentido idêntico ao que lhe é atribuída no campo da Avalia
ção de Impacto Radiológico. Tal definição é entendida como um processo linear no qual os 
efeitos à saúde, devido ao lançamento de materiais radioativos no meio, dependerão direta
mente da quantidade e da forma de cada radionuclídeo lançado. Esse inventário, que com
preende todos os radionuclídeos de interesse, é o que se denomina de Termo Fonte (Eicholz, 



1983). Analogamente às atividades poluidoras não-radioativas, vulgarmente conhecidas como 
convencionais, a natureza do Termo Fonte irá variar de acordo com o processo e da instalação 
que está sendo considerada. Importante ressaltar que qualquer espécie contida no Termo Fon
te será de interesse somente se for móvel no meio ambiente, ou seja, se for capaz de escapar 
qualquer contenção numa forma físico-química que possibilite seu trânsito ao longo dos ca
minhos ambientais. Tal conceito implica consideração da possibilidade de escape das espéci
es em virtude das contenções nos procedimentos de rotina ou em situações de emergência. 

Do ponto de vista do lançamento e da mobilidade, os parâmetros importantes a serem 
levados em conta na caracterização do Termo Fonte são: o estado físico das espécies (líqui
do, sólido ou gasoso); o tipo de agregação (microparticulado, coloidal); a forma química 
(solubilidade no ar e água, estado de oxidação, propriedades de sorção e volatilidade) e a 
quantidade liberada. 

Uma vez conhecidos e quantificados os agentes poluidores, será necessário a defini
ção do cenário onde esses materiais irão atuar. A descrição do cenário, aqui significa o 
compreendimento das interações dos diferentes compartimentos ambientais entre si, a ex
tensão das suas comunicabilidades, no que diz respeito aos processos de transferência dos 
agentes poluidores lançados etc. 

Se é estabelecido o homem como ponto terminal nesta avaliação, a sua forma de comu
nicação com o meio, tida aqui como exposição, deve ser também levada em conta. Nas 
Figuras 2 e 3, apresentam-se formatações esquemáticas genéricas dos possíveis processos de 
transporte de poluentes, a partir de emissões gasosas e líquidas, até atingir o ser humano. 

Os mecanismos ambientais envolvidos na dispersão dos poluentes além de envolve
rem as particularidades dos agentes poluidores, como já citado anteriormente, deverão en
globar as especificidades dos meios. O grau de complexidade com que se irá abordar (des
crever) o cenário, bem como os processos de transferência intra e intercompartimentos, 
implicará maior esforço de aquisição de informações, o que nem sempre resultará em uma 
melhor resolução ou exatidão da resposta à questão formulada. 

As transformações de um poluente, num sistema aquático natural, podem ser tratadas 
em diferentes níveis de complexidade. Em alguns casos, para simplicidade de cálculos, 
assume-se que a espécie em questão permanecerá em solução e sua concentração na coluna 
d'agua irá diminuir por diluição, como resultado de processos de difusão, advecção ou 
mesmo decaimento. Nesses casos, a tendência é de se observar uma superestimativa no 
resultado final, especialmente se processos de adsorção a partículas e, por conseguinte, 
perdas do sistema por sedimentação forem verificadas. A adsorção a sedimentos terá o 
efeito imediato de reduzir a concentração do poluente na água e conseqüentemente o im
pacto inicial, mas o sedimento contaminado poderá vir a ser uma fonte residual de poluição 
via processos de ressuspensão, dessorção e turvação. 

A definição e descrição dos processos potencialmente relevantes na dinâmica e trans
porte de poluentes, em um dado meio, não devem ficar restritas a aproximações qualitati
vas. Juntamente com os balanços hídricos, cálculos de capacidade de suporte e balanços de 
massa, os processos biogeoquímicos devem ser quantificados ou estimados. 





Uma representação esquemática genérica pode ser proposta para a realização de ba
lanços de massa nos quais os processos são considerados: 

Os processos biogeoquímicos correspondem a eventos internos a um determinado 
meio ou segmento de meio; estão relacionados ao termo (+/- massa interna) na equação, 
sendo expressos na forma de velocidade ou taxas de processo (liberação/transforma
ção/supressão). 

A integração dos vários processos, representados nos modelos por meio de equações 
matemáticas, vão possibilitar a simulação do comportamento do cenário ante a emissão dos 
poluentes a partir do Termo Fonte. Tais simulações, vistas aqui como uma mímica do meio, 
são úteis numa fase pré-operacional da instalação do projeto, de forma a possibilitar a 
otimização do lançamento dos efluentes, bem como são instrumentos fundamentais em 
tomadas de decisão nos eventos de acidentes. 

MODELAGEM AMBIENTAL 

O processo de modelagem ambiental é aquele no qual as relações entre os comparti
mentos de um ecossistema são identificadas c descritas. Como visto anteriormente, pode 
ser empregado na simulação das condições ambientais, avaliação dos efeitos de um projeto/ 
instalação, assim como na projeção de alternativas mitigadoras (York & Speakman, 1980). 

Todos os modelos de avaliação ambiental são inerentemente incertos. Ε preciso ter 
em mente, e aqui não cabem preciosismos, que no fundo os dados de saída se constituem 
em aproximações dos processos que se desenrolam no meio. A substituição de hipóteses 
conservativas por outras de caráter mais realista, sem a devida avaliação das incertezas 
inerentes aos parâmetros, poderá acarretar aumento da probabilidade de subestimação. 
Devemos lembrar, no entanto, que a especificação do problema (constituição do cenário) é 
o aspecto mais relevante. Além dessa etapa, outros grupos de eventos, tal qual apresentado 
na Figura 4, podem afetar a confiabilidade das previsões de um modelo matemático. 



Os erros concernentes a uma estimativa imprópria de parâmetros e formulação impró
pria do modelo são muito sensíveis quando as previsões são feitas para condições distintas 
daquelas para as quais o modelo e sua base de dados foram inicialmente concebidos. 

A variabilidade dos parâmetros, como fonte de incerteza, está relacionada ao uso de 
modelos determinísticos. Neste tipo de modelo é utilizado um único valor para cada 
parâmetro, de modo a produzir uma única previsão. Tais modelos ignoram o efeito de esti
mativas imprecisas para cada parâmetro e a variabilidade do sistema. Para qualquer situa
ção em que for necessário o emprego de modelos matemáticos, os parâmetros são melhor 
representados por uma faixa (distribuição) de valores. Esta faixa se traduz em outra, relativa 
a previsões do modelo. Pode-se postular, dessa forma, que o contorno ao problema da 
imprecisão dos parâmetros poderá ser conseguido por intermédio de abordagens 
probabilísticas, ao invés de determinísticas. 

O primeiro passo na análise da incerteza de um modelo é o de se limitar o seu escopo. 
Isto requer uma explícita definição dos objetivos da avaliação cm questão e a determinação 
dos agentes poluidores, vias de exposição e parâmetros do modelo mais relevantes. Este 
processo implica economia de recursos financeiros, esforços de avaliação de processos 
não-relevantes e hora/homem de trabalho. A relevância dos poluentes específicos, vias de 



exposição e parâmetros pode ser determinada por simples processos de triagem (screening) 
ou por meio de métodos matemáticos de análise de sensibilidade mais rigorosos. 

A maneira mais simples de se desenvolver um processo de triagem para poluentes e 
vias de exposição menos significativas, no resultado final do modelo, é o de se compararem 
as previsões do modelo contra limites arbitrários ou padrões reguladores. Neste processo, 
todos os poluentes e vias de exposição que contribuem, numa quantidade menor que uma 
fração especificada do valor final, são omitidos de análises posteriores. 

EXEMPLO 1: 

Vamos admitir que a legislação vigente estabeleça um limite de ingestão para uma 
dada substância tóxica na ordem de 10 mg/dia. Uma avaliação conduzida numa população 
potencialmente exposta a esta substância, lançada no meio ambiente (atmosfera e meio 
aquático) por uma dada indústria forneceu os seguintes valores: 

Se utilizarmos um critério de triagem, da ordem de 5 % do valor limite de 10 mg/dia, 
chegaremos a conclusão de que apenas a via de ingestão por leite excederia o critério ado
tado (isto é, 5% do valor- limite), e o escopo do problema seria reduzido a um maior esforço 
de controle desta via em detrimento das demais. 

Poderíamos propor ainda um outro critério de triagem, por exemplo a adoção de um 
valor da ordem de 10% do valor total da nossa avaliação, ou seja, 0,12 mg/dia. Neste caso, 
incluiríamos aí, além da ingestão de leite, aquela relativa à carne. Os critérios de screening 
assumidos num processo desse tipo devem ser adotados de tal maneira que sejam suficien
temente pequenos para não rejeitarem nenhuma via de exposição relevante. 



Um outro procedimento utilizado é o da análise de sensibilidade, que consiste na 
perturbação de cada parâmetro do modelo por uma pequena quantidade - , deixando-se que 
os demais permaneçam nos valores nominais pré-selecionados - , e quantificando-se o efei
to relativo daquele parâmetro na previsão do modelo. Os parâmetros que tiverem maior 
influência nas previsões do modelo são designados como sendo os mais sensíveis. Todavia, 
em modelos ambientais, grandes incertezas ou variabilidades paramétricas podem produzir 
resultados muito diferentes daqueles obtidos por pequenas perturbações. Por essa razão, 
recomenda-se que as análises de sensibilidade sejam feitas por meio da variação de cada 
parâmetro ao longo de sua faixa de variação esperada (Hoffman & Gardner, 1983). 

EXEMPLO 2: 

Uma das estruturas mais simples, utilizada em modelos de transferência com propósi
tos de Avaliação de Impacto Ambiental, se relaciona com cadeias multiplicativas, conforme 
exposto a seguir: 

Dose = Q * A * B * C 

Onde: 

Q = Taxa de liberação 

A = Dispersão na atmosfera ou meio aquático 

Β = Transferência através de cadeia alimentar 

C = Taxa de consumo de alimento 

Vamos considerar, agora, a seguinte equação: 

Onde: 

C = Concentração na vegetação (mg/kg), 

d = Taxa de Deposição média (mg/(m 2.d). 

R = Fração da Deposição inicial interceptada pela porção comestível da vegetação 
adimensional). 

Y v = Biomassa comestível da vegetação (kg/m 2). 

LW = Constante de remoção da substância da superfície da vegetação (L/d). 



Τc = Período de Tempo que a vegetação está exposta ao ar contaminado (d). 

B i v= Razão entre a concentração no solo e a concentração na planta (adimensional). 

Ρ = Densidade superficial eletiva do solo numa profundidade de raiz específica (kg/m2). 

Ls = Constante de perda para a substância no solo - lixiviação (d-L). 

Τb =Tempo em que o solo está exposto ao ar contaminado (d). 

Para este exemplo, observe a seguir: 

Tomemos agora o termo IS (índice de Sensibilidade) como sendo: 

Onde C M A X é obtido pelo cálculo de C com o valor máximo de um determinado 
parâmetro, os outros sendo mantidos nos seus valores nominais. Analogamente, C M I N é o 
valor de C obtido com o valor mínimo deste mesmo parâmetro. Se fizermos isto com todos 
os parâmetros do modelo, poderemos ter uma idéia geral do índice de Sensibilidade de cada 
um deles e hierarquizá-los conforme exposto na tabela seguinte: 



Um Índice de Sensibilidade da ordem de 1.0 indica completa sensibilidade do parâmetro 
no resultado final do modelo. Já um índice < 0.01 indica que o modelo é insensível a mu
danças no valor do parâmetro. Desse modo, a equação do modelo pode ser reescrita da 
seguinte forma: 

Neste contexto, a análise de sensibilidade se torna uma útil ferramenta na redução do 
número de parâmetros e vias de exposição que devem ser consideradas prioritárias na aná
lise das incertezas do modelo. 

VALIDAÇÃO DE MODELOS 

Segundo Hoffman & Gardner (1983), a validação de um modelo é o melhor meio de 
se analisarem as incertezas associadas com suas previsões. Os autores reconhecem a exis
tência de várias interpretações do que seja um modelo validado. A aceitação da acuracidade 
de um modelo é uma determinação subjetiva e irá variar de caso a caso. 

A validação de modelos de avaliação de poluição começa com a comparação de uma 
quantidade singular prevista contra uma distribuição de medidas observadas. Para cada 
conjunto de condições selecionadas para fins de teste do modelo são produzidas quantida
des previstas e medidas diferentes. Esses resultados podem ser comparados dividindo-se 
cada previsão pela distribuição correspondente de valores medidos, para produzir-se uma 



freqüência de distribuição de razões Previstas/Observadas (P/O) para cada conjunto de con
dições. As razões P/O podem ser conjugadas numa distribuição geral, representando a in
certeza geral associada com as aplicações genéricas do modelo. 

Uma outra maneira de se avaliar o desempenho de um modelo é obtida através da 
comparação das previsões do modelo com as observações ao longo de uma faixa de condi
ções ambientais, testando-se as correlações entre os resultados previstos e observados. 

Fortes correlações indicam que as diferenças entre as observações podem ser explicadas 
pelo modelo. Fracas correlações indicam que diferenças entre as observações são controla
das por fatores não solucionados no modelo. 

A questão que se coloca agora é: o que se deve fazer quando informações para valida
ção não são disponíveis ou suficientemente completas para se quantificarem as incertezas 
do modelo? 

Nesses casos, recomenda-se o uso do processo de análise de incertezas paramétricas 
(Hoffman & Gardner, 1983). O método consiste no uso de distribuição de freqüências esti
madas de valores para cada parâmetro do modelo, a fim de se produzir uma distribuição de 
freqüências para as previsões do modelo. 

As distribuições dos resultados do modelo podem ser comparadas com as previsões 
determinísticas ou com limites preestabelecidos para se estimarem as distorções potenciais 
e a possibilidade de os limites estabelecidos serem excedidos. 

O primeiro passo na análise de incertezas paramétricas é o de se determinar as 
variações potenciais dos valores associados a cada dado de entrada do modelo. Numa 
concepção ideal, os valores dos parâmetros devem ser derivados de levantamentos espe
cíficos do sítio em questão. Quando existir um conjunto de dados adequado - tanto a 
distribuição estatística como seus momentos - , média e variância podem ser determina
das para cada parâmetro. 

Na prática, é raro verificar-se a existência de dados específicos do sítio. Muitos 
parâmetros podem ser estimados somente de forma indireta a partir de valores similares 
reportados na literatura. Dessa forma, um esforço considerável deve ser investido na busca 
de dados relevantes. 

O desenvolvimento de métodos computacionais para resolver numericamente os efei
tos combinados da incerteza paramétrica, nas previsões do modelo, tem sido uma área de 
rápido crescimento. Os métodos mais utilizados são relacionados ao Cálculo de Monte 
Carlo, que seleciona randomicamente os valores para os parâmetros do modelo a partir de 
uma distribuição pré-selecionada. Este método produz um único valor previsto, ou solução 
do modelo, a partir de um conjunto de valores de parâmetros randomicamente seleciona
dos. Os resultados das interações (500 a 10 mil) são estatisticamente sumarizados. A vanta
gem desse procedimento é que as incertezas nas previsões do modelo podem ser baseadas 
em qualquer número de distribuições teóricas ou empíricas especificadas para os parâmetros 
do modelo. A importância do parâmetro é determinada por meio da correlação dos valores 
dos parâmetros randomicamente selecionados com os resultados das previsões do modelo. 



Dessa forma, a relação entre a variabilidade do parâmetro e as previsões do modelo pode 
ser apurada com a simples medida do coeficiente de correlação (r). Se r = 0, não existe 
relação alguma entre a variabilidade do parâmetro e as previsões do modelo. Se r = 1 ou a 
- 1 , existe perfeita relação positiva ou negativa entre a variabilidade do parâmetro e as previ
sões do modelo. 

Aplicações dos procedimentos referentes ao cálculo de sensibilidade e incerteza 
paramétrica podem ser vistas em Hoffman & Gardner (1983) e em International Atomic 
Energy Agency (1991). 
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