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ABSTRACT

A instalação de uma usina nuclear responde a exigências de projetos e segurança, para que a 
escolha seja feita é preciso respeitar os critérios estabelecidos pelas Agências reguladoras. 
Esses critérios são estabelecidos em passos de filtragem, e cada passo caracterizado por sua 
importância, como exclusão, adequação e evitação.Sendo obtidos inicialmente os dados de 
exclusão de acordo com cada passo.

Ao se determinar os temas, serão definidos quais dados que deverão ser obtidos. O processo 
de obtenção é demorado, pois os dados prioritariamente não se encontram no formato 
adequado para o objetivo proposto. O objetivo principal deste trabalho é a coleta de dados 
para desenvolver um banco de dados geográfico geocodificados, contribuindo para o 
acompanhamento das atividades do nucleares situada na região da Bacia do São Francisco.

Pesquisar e obter dados disponíveis de alta confiabilidade em órgãos federais e estaduais em 
formato de arquivo shape, para utilização no software ArcMap 10.1.para que seja feita uma 
aglomerado de arquivos predeterminados, depois de estabelecida uma lista de necessidades, 
partindo para o tratamento dos dados. Adequação de escalas e projeções se faz necessária.

Para que a escala usada não seja menor que a necessidade, assim perdendo informação por 
generalização.Usar a projeção com a mais apropriada para que as distorções sejam as 
menores possíveis.

A dificuldade na fase atual do trabalho é a busca de dados. Como os dados ainda não são 
divulgados no padrão de Especificação Técnica para a Aquisição de Dados Geoespaciais 
Vetoriais (ET-ADGV) a completude do conjunto de dados fica comprometida, tornando 
assim mais lento o processo de coletânea. Necessitando de uma padronização posterior a 
aquisição, além dos arquivos não estarem disponíveis em uma única fonte.
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k  estratégia de desenvolvimento consistiu em pesquisa bibliográfica e de conceitos 
específicos técnicas de pesquisa; dos dados cartográficos pré-existentes; confecção da base 
cartográfica digital Arc Map versão 10.1, para a elaboração de mapas temáticos digitais, a 
partir da inteipiretação de produtos, armazenamento dos dados de resultado em um banco de 
dados geocodificados.

1. INTRODUCTION

O Brasil retomou recentemente o Programa Nuclear Brasileiro (P1TB). O primeiro passo foi a 
aprovação da construção da usina nuclear de Angra III (CNPE, 2007) e posteriormente a 
liberação de recursos para o Programa Nuclear da Marinha, que teve um papel fundamental 
para o desenvolvimento tecnológico do setor no País. Estas decisões representam a retomada 
dos investimentos necessários e a adoção de um programa de longo prazo para o setor (Brasil 
Nuclear, 2007). Esta retomada está apoiada no Plano Nacional de Energia (PNE, 2007) que 
traça as metas de investimento para o setor ao longo dos próximos 20 anos e mostra a 
estratégia elaborada para ampliar a capacidade geradora do país, de forma a sustentar o 
crescimento da economia. Esta estratégia tem como base a diversificação da matriz 
energética, com investimento em outras fontes complementares. Como dito anteriormente, o 
urânio, que tem uma participação atual de 1% como fonte de energia chega a 2030 com uma 
participação de 3% e a energia nuclear pode, em um cenário otimista, chegar a ser produzida 
por mais duas a quatro usinas além das atualmente existentes. A Tabela 1 a seguir apresenta 
os cenários para a retomada do Plano Nuclear Brasileiro de acordo como o Plano Nacional de 
Energia (PNE) (EPE, 2007).

Tabela 1: Cenários de retomada do Plano Nuclear Brasileiro
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Este cenário de retomada do Programa Nuclear, com a construção de novas usinas além de 
outros empreendimentos na área (reator multipropósito para produção de radiofármacos, 
reatores de pesquisa, depósitos de rejeitos, etc) traz consigo uma nova demanda, a seleção de 
locais onde estas instalações se a o  construídas.

Uma das mais importantes tarefas enfrentadas pelos decisores em questões de negócios e 
governamentais é a seleção. Problemas de seleção são desafiantes, porque necessitam de um 
balanço entre múltiplos, e frequentemente conflitantes, objetivos, critérios ou atributos.

x l̂érn disso, é estimado que 30% dos dados utilizados por gestores e decisores estão 
geograficamente relacionados. Estes dados são processados durante o processo de tomada de 
decisão a fim de se obter informações acerca da situação de decisão. Problemas de decisão 
que envolvam dados geográficos são denominados de Problemas de Decisão Espacial. Este 
tipo de problema necessita de ferramentas especiais para o seu tratamento como o uso de 
geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O SIG no contexto do 
Apoio a Tomada de Etecisão Espacial, desempenha um papel importante, pois tem
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habilidades para aquisição, armazenamento, recuperação, manipulação e análise de dados 
espaciais (Verbyla, 2002; Wise, 2002; Longley, Goodchild, et al 2005).

Nestes casos, principalmente na seleção de locais para a construção de novas usinas 
nucleares, são vários os critérios que possuem uma componente espacial. Tomando-se como 
base o Relatório da EPRI, podemos citar: geologia, sismologia, estabilidade do solo, 
população, precipitação, topografia, água de superfície, Unidades de Conservação, uso da 
terra, acessos, dentre tantos outros. Esse tipo de análise é bastante complexo, envolvendo 
comparações entre os mais diversos tipos de dados a fim de se chegar a um resultado final.

2. OBJETIVOS

Para que estas análises representem o melhor possível o problema real, de modo que seus 
resultados sejam confiáveis e possam ser utilizados com segurança no processo de tomada de 
decisão, deve-se fazer um levantamento o mais completo possível dos dados disponíveis para 
cada critério. Além disso, os dados em si possuem pouco valor. Para serem úteis, eles devem 
ser transformados em informação, o seja, devem ser organizados, tratados, apresentados, 
analisados, interpretados e considerados úteis para o problema de decisão.

Desta forma, os objetivos deste trabalho são:
1. Fazer o levantamento dos dados necessários para dar suporte ao problema de seleção 

de locais para as novas usinas nucleares a serem construídas no país.
2. Tratar, adequar, apresentar e organizar estes dados sob a forma de um banco de dados 

único de forma que possam ser utilizados no processo de tomada de decisão.

3. Metodologia

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico detalhado através do qual foram 
elencados os critérios de seleção utilizados neste tipo de problema.
Após este levantamento foi delimitada a área de interesse para a obtenção dos dados 
relevantes para a avaliação destes critérios.
A partir deste momento foram feitas consultas aos principais órgãos 
produtores/armazenadores dos dados necessários, com o objetivo de: 1) levantar os dados 
disponíveis e, 2) solicitar a disponibilização destes dados a fim de que possam ser utilizados 
no projeto.

O estudo em questão está relacionado a primeira etapa do processo de escolha de sítios :Area 
de Interesse (Figura 1) e o banco de dados em construção destina-se a seleção das Áreas 
Preliminares. Desta forma, buscam-se os dados espaciais em escalas entre 1:1.000.000 e 
1:250.000. Posteriormente o banco de dados avançará para a obtenção de dados que 
possibilitem a realização das outras etapas do processo de seleção e então serão necessários 
dados em escalas maiores, que possibilitem um maior detalhamentos das áreas consideradas.
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ETAPAS NA SELEÇÃO DO LOCAL
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Figure 1: Determinação de escalas.

Existem diversas instituições que produzem e/ou armazenam dados espaciais no país, tais 
como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o Serviço Geológico do Brasil - 
CPRM, a Agência Nacional de Águas -  ANA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis -  IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente -  MMA, a 
Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, além de universidades e de outros 
órgãos a nível regional.

Dada a dificuldade de obtenção deste tipo de dado no formato, escala e projeções necessárias, 
de posse dos dados, deverá ser feito um tratamento destes, através da digitalização dos dados 
obtidos em papel, de modo que estes dados estejam disponíveis no formato digital utilizado 
pelo software. Também será necessária a transformação dos dados para uma mesma projeção 
cartográfica definida como padrão e para uma mesma escala, também definida como padrão.

Após o tratamento e padronização dos dados, estes tem sido organizados em um banco de 
dados único de modo a estarem disponíveis para a realização das análises que darão suporte a 
decisão neste tipo de problema

A metodologia utilizada obriga permanente análise dos temas em relação a área como um 
todo, o seu tema de trabalho em relação à área geográfica. Todas as áreas temáticas geraram 
mapas específicos de seus temas.
Obtivemos resultados satisfatórios no que tange os critérios de exclusão, avançando para 
obtenção dos dados pertinente aos critérios de adequação.

A última etapa deste trabalho será a realização das análises espaciais, relacionando todos os 
dados obtidos, tratados e organizados em um banco de dados de forma a representar o mais 
fielmente o mundo real, conforme apresentado na Figura 2.

Estas análises consistem em medidas, classificações e reclassificações dos dados, operações 
de sobreposição, análises de vizinhança e conectividade entre os dados, dentre diversas 
outras.

Estas análises permitem que se obtenham informações úteis para dar suporte ao processo de 
tomada de decisão quanto a localização das futuras usinas nucleares.
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Figura 2: Análise espacial no SIG (overlay).

Para o tratamento, armazenamento e análise dos dados espaciais é utilizado o software 
ArcView. O ArcView é um software SIG rico em funcionalidades para visualização, 
gerenciamento, elaboração e análises de dados geográficos. A utilização deste software 
permite que se possa entender o contexto geográfico dos dados e identificar padrões de 
distribuição espacial.
Com o .ArcView é possível:

• Visualizar e analisar dados espaciais;
• Criar e manter conjuntos de dados de uma maneira fácil e intuitiva;
• Criar mapas com excelente qualidade;
• Gerenciar todos os arquivos e fontes de dados a partir de uma única aplicação;
• Adaptar a interface para facilitar nas tarefas do dia-a-dia.
• Usar a informação geográfica para apoiar na tomada de decisão;

Os dados utilizados neste trabalho foram mapas em papel digitalizados, imagens de satélite, 
dados tabulares, além de dados já disponíveis em formato digital.

4. CONCLUSIONS

Esse estudo ilustrou o uso das técnicas de geoprocessamento e de Sistemas de Informação 
Geográfica (SIG) como ferramentas de apoio a tomada de decisão para seleção de áreas com 
o potencial para novas instalações nucleares. O uso de um SIG permite o armazenamento, 
gerenciamento e visualização da grande quantidade de dados importantes para o processo 
decisório, e, além disso, possibilita que estes dados sejam transformados em informações 
auxiliando os decisores e permitindo que as mesmas venham a ser utilizadas de maneira 
eficaz no processo decisório.
Durante o desenvolvimento deste trabalho foi observada uma grande dificuldade com a 
obtenção de dados relevantes para a escolha de sítios para instalações nucleares. Existem
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poucos dados primários produzidos que podem ser utilizados diretamente no estudo e muitos 
dados secundários que estão espalhados por universidades e órgãos públicos de todo o Brasil. 
A reunião destes dados demanda um tempo considerável do estudo e o seu tratamento e 
adequação para que possam ser utilizados também. Desta forma, considera-se que a 
construção deste banco de dados geográficos (espaciais) é uma importante contribuição para 
a área nuclear no que tange aos processos de escolha de sítios para instalações nucleares, uma 
vez que dispondo de um banco de dados espaciais com os diversos dados importantes para 
estas escolhas o processo de decisão se tomará mais rápido, eficiente e econômico.
A abordagem é flexível e novos critérios podem ser adicionados dependendo da 
disponibilidade dos dados, objetivos desejados e do tipo de instalação nuclear.
A avaliação depende da interação de diferentes fatores e da influência de cada um deles nos 
objetivos estabelecidos, cabendo aos responsáveis pela gestão da área a identificação e o bom 
gerenciamento desses aspectos. A posterior agregação destas ferramentas a um método de 
avaliação multicritério permitirá o adequado tratamento das informações trazidas pelas 
diversas áreas do conhecimento, possibilitando que a importância relativa de cada área para o 
processo como um todo sej a levada em consideração na tomada de decisão final 
(Malczewski, 1999; Carver, 1991).
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